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Турбота за Україну

Шановний Арсенію Петровичу!

Всеукраїнська асоціація представників у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених) (ВАПП) має честь висловити Вам свою повагу за
організованість і грамотну побудову роботи очолюваного Вами Уряду, зокрема в
напрямку розбудови ефективної системи захисту прав інтелектуальної власності в
Україні.
Однак, нам стало відомо, що Мінекономрозвитку має наміри ліквідувати
Державну службу інтелектуальної власності та утворити замість неї структурний
підрозділ Мінекономрозвитку. З цього приводу ми зверталися з офіційними запитами
до Мінекономрозвитку, але відповіді не отримали. Це питання турбує наше
професійне середовище, бо за останні п’ять місяців роботи нове керівництво
Державної служби зробило багато кроків в напрямку взаємодії з громадськістю,
прозорості та оперативності своєї діяльності, про що свідчать відкриття інформації
державних реєстрів для широкого загалу, практичні семінари для патентних
повірених, які зібрали рекордну кількість учасників за всю історію існування системи
інтелектуальної власності; та безпосередні зустрічі керівництва Державної служби та
ДП «УКРПАТЕНТ» з патентними повіреними для врегулювання актуальних питань
співробітництва.
Нові зусилля Державної служби інтелектуальної власності дістали позитивну
оцінку у Спеціальному звіті 301 Торгового представника США в 2015 році, який
оприлюднений ЗО квітня 2015 року. Унаслідок з України знято принизливе звання
«Пріоритетна Іноземна Країна» і відтепер відпала необхідність застосовувати до
України економічні санкції США.
Ми стурбовані наміром Мінекономрозвитку і нагадуємо, що схожа ситуація вже
відбувалася наприкінці 90-х років і призвела до серйозних наслідків іміджу України:
майже 2 роки Україна не видавала охоронних документів, що завдало великої шкоди
іноземним інвесторам і підприємствам України. Реалізація авантюрного та
шкідливого для України наміру Мінекономрозвитку зруйнувати існуючу систему
інтелектуальної власності завдасть непоправної шкоди міжнародному іміджу нашої
держави, яке тільки-но відновлено активною діяльністю нового керівництва. Крім
того, волюнтаристськими діяннями Міністра, у цей тяжкий для суспільства час, на
рівному
місці,
створюється
ще
один
чинник
роздратування
спільноти
непрофесійними вчинками влади. Просимо Вашого негайного втручання
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