
__________________________________________________________________________ 

В рамках інформаційно-просвітницького проекту  

„ПОВАЖАЙ СЕБЕ – НЕ КУПУЙ КОНТРАФАКТ” 

 

ОДЕСЬКА МИТНИЦЯ ДФС  
 

та УКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС ПО БОРОТЬБІ 

З ПІДРОБКАМИ ТА ПІРАТСТВОМ  

 

за підтримки  

Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC 

Ukraine), ППФ Пахаренко і партнери, АТ ПЛАСКЕ 

 

ЗАПРОШУЮТЬ  

виробників товарів, власників прав на об’єкти права інтелектуальної власності 

та суб’єктів ЗЕД 
 

на II бізнес-практикум  

«Співпраця між митницею та правовласниками при 

сприянні захисту прав інтелектуальної власності на митному 

кордоні» 

 
Захід відбудеться 28 серпня 2018 року 

вул. Маразлієвська 14-А, м. Одеса 

 

Участь у бізнес-практикумі – БЕЗКОШТОВНА. 

У зв’язку з обмеженістю місць від однієї організації можна зареєструвати лише 

одну особу. 

Для участі в ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ необхідно надіслати на е-mail: 

od_nach@customs.sfs.gov.ua у термін до 24 серпня 2018 року заявку за формою, що 

додається: 

ПІБ Представництво 

(організація) 

Номер телефону 

 

Контактна особа: Олена Гусєва, 067 776 10 84 

 



 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

ПРОГРАМА 

II бізнес-практикуму 

  

«Співпраця між митницею та правовласниками при сприянні захисту прав 

інтелектуальної власності на митному кордоні» 

 

9.30 — 10.15 Реєстрація учасників 

Ранкова кава та огляд експонатів мобільного «Музею підробок» Українського 

альянсу по боротьбі з підробками і піратством у рамках соціальної акції «Я купую 

справжнє! Я не купую підробок!» просвітницької кампанії «Дні боротьби з підробками 

та піратством в Україні».  

Присутні на заході зможуть перевірити свої споживчі здібності, виявити ознаки 

підробок на представлених експонатах, задати питання експертам, відповісти на 

запитання анкети й отримати на згадку про зустріч сувеніри з гаслами «Я купую 

справжнє! Я не купую підробок!». 

 

10.15 — 10.30 Відкриття заходу 

Учасники: 

Олександр Власов - начальник Одеської митниці ДФС;  

Олексій Гащицький, департамент організації митного контролю ДФС; 

Олександр Пахаренко - директор Українського альянсу по боротьбі з 

підробками та піратством (УАПП), партнер ППФ «Пахаренко і партнери», адвокат, 

патентний повірений України; 

Олег Платонов - голова наглядової ради АТ ПЛАСКЕ, президент Асоціації 

транспортно-експедиторських та логістичних організацій України «Укрзовніштранс».  

 

10.30 — 11.00  І Блок 

Особливості заповнення заяв про сприяння захисту майнових прав на об’єкт 

інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного 

реєстру об’єктів права інтелектуальної власності (далі – митний реєстр ОПІВ) та 

подання цієї інформації до ДФС з точки зору представника правовласника.  

Повідомлення ДФС про правовласників, чиї об'єкти права інтелектуальної 

власності охороняються законом, та їх уповноважених представників відповідно до 

вимог ст. 400 Митного кодексу України. Направлення до митного органу заяви особи, 

якій відповідно до закону належать майнові права на ОПІВ, що не включений до 

митного реєстру ОПІВ, або особи, яка діє від її імені в межах наданих повноважень 

відповідно до п. 5 ст. 400 МКУ та постанови КМУ від 21.05.2012 № 432. 

Спікери: Олександр Пахаренко, партнер ППФ «Пахаренко і партнери», 

Олена Безкоровайна, юрист ППФ «Пахаренко і партнери».  

 



11.00 — 12.30 Прийняття, опрацювання, внесення змін до заяв про сприяння 

захисту майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності шляхом внесення 

відповідних відомостей до митного реєстру ОПІВ з точки зору представника ДФС.  

Умови та порядок декларування товарів, перелік відомостей необхідних для 

здійснення митного контролю та митного оформлення; положення про митні 

декларації та форми декларацій; перелік відомостей, що підлягають внесенню до 

митних декларацій. 

Застосування органами доходів і зборів даних митного реєстру ОПІВ при 

здійсненні митного оформлення товарів; дані митної декларації, які можуть бути 

використані при здійсненні документальної перевірки на предмет наявності ризиків 

порушення прав інтелектуальної власності; забезпечення наповнення автоматизованої 

системи аналізу ризиків критеріями, що дозволяють виявити товари з ознаками 

контрафактності; дії посадових осіб органів доходів і зборів при призупиненні 

митного оформлення товарів за ініціативою митного органу; поради щодо внесення 

інформації до заяв про сприяння захисту майнових прав на об’єкт інтелектуальної 

власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного реєстру ОПІВ. 

Спікери: Олексій Гащицький, департамент організації митного контролю ДФС;  

Павло Білецький, департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного 

забезпечення ДФС;  

Артем Тищенко, керівник підрозділу з питань захисту прав інтелектуальної 

власності Одеської митниці ДФС. 

 

12.30 — 13.00 Сесія: питання — відповіді 

 

13.00 — 13.30 Перерва на каву 

 

13.30 — 14.00  ІІ Блок 

Заходи органів доходів і зборів направлені на сприяння захисту прав 

інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України: 

призупинення митного оформлення товарів, що мають ознаки порушень прав 

інтелектуальної власності, в тому числі за власною ініціативою; контроль за товарами, 

митне оформлення яких призупинено; особливості застосування спрощеної процедури 

знищення товарів, митне оформлення яких призупинено за підозрою у порушенні прав 

інтелектуальної власності; особливості застосування процедури зміни маркування на 

товарах та їх упаковках. 

Спікер: Артем Тищенко, керівник підрозділу з питань захисту прав 

інтелектуальної власності Одеської митниці ДФС. 

 

14.00 — 14.30 Дії правовласників або їх представників в разі призупинення 

митного оформлення товарів митницями ДФС на підставі виявлення ознак порушення 

прав інтелектуальної власності. Розробка стратегії та практичні кроки щодо 

відновлення прав інтелектуальної власності правовласників. Практичні кейси. 

Спікери: Олександр Пахаренко, партнер ППФ «Пахаренко і партнери», 

Євген Рогозянський, юрист ППФ «Пахаренко і партнери». 

 

14.30 — 15.30 Обговорення питань дієвості механізму сприяння захисту прав 

інтелектуальної власності на кордоні, відкритості та зручності застосування даних 



митного реєстру ОПІВ, проблемних питань, які виникають в учасників заходу при 

практичному застосуванні норм законодавства у сфері інтелектуальної власності у 

форматі питання-відповіді. 

 

Модератор заходу: Вероніка Березанська, голова комісії з питань 

інтелектуальної власності та недобросовісної конкуренції ICC Ukraine, координатор з 

підтримки громадських проектів Українського альянсу по боротьбі з підробками та 

піратством (УАПП) та ППФ «Пахаренко і партнери» 

 


