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Щодо діяльності Д ерж авн ої слуоісби
України з інтелектуальної власності

Ш ановний Арсенію П етровичу!
Від імені Ради директорів Американської торгівельної палати в Україні (надалі - Палата)
та компаній-членів дозвольте засвідчити Вам нашу глибоку повагу і побажати успіхів у
вирішенні нагальних питань та проблем, орієнтованих на розвиток та покращення клімату з
захисту прав інтелектуальної власності в Україні.
Користуючись нагодою, маємо наміри проінформувати Вас про зустріч, яка була
проведена з Головою Державної служби України з питань інтелектуальної власності за участі
представників Американської торгівельної палати в Україні з нагальних питань у сфері захисту
прав інтелектуальної власності 10 квітня 2015 року. Під час цієї зустрічі учасники обговорили
серед питань порядку денного і певний план дій щодо покращення захисту патентних прав
виробників фармацевтичної продукції та інші важливі для галузі моменти.
Цим листом, маємо наміри висловити свою підтримку тій діяльності, яку Державна
служба України з питань інтелектуальної власності здійснює наразі в різних галузях індустрії.
Ми вважаємо, що дана діяльність повністю відповідає планам України, як держави, орієнтованої
на європейські стандарти та співпадає з зобов’язаннями, які були прийняті Україною за Угодою
про Асоціацію.
Ми високо цінуємо рівень нашої співпраці з Державною службою України
інтелектуальної власності та розраховуємо на продовження плідного співробітництва.
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Просимо прийняти запевнення у глибокій повазі та побажання успіху. У разі виникнення
питань щодо висловленої у даному листі позиції, Ви можете контактувати з Вікторією
Краснощок, менеджером Палати з питань стратегічного розвитку, за телефоном (093) 045 5444,
та адресою електронної пошти vkrasnoshchok@chamber.ua.

З глибокого повагою ,

П резидент

Андрій Гундер
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