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Голові Громадської ради 

при Дніпровській міській раді 

Корбану Г.О.

ЗАЯВА

Громадська організація «Товариство інтелектуальної власності» 
(далі - ГО «ТШ») заявляє про бажання на додаткове включення 
(кооптацію) до складу Громадської' ради при Дніпровській міській раді.

Відомості про фактичне місцезнаходження, адреса електронної 
пошти, номери контактних телефонів ГО «ТІВ» вказані у шапці 
іланку цього листа.

Д аЗ ат кт
1. Рішення Правління ГО «ТІВ» про делегування для участі в 

установчих зборах представника ГО, яка є одночасно кандидатом на 
обрання до складу громадської ради (витяг з протоколу додасться),

2. Біографічна довідка делегованого кандидата від ГО «ТІВ» та 
інформація про отримання ГО «ТІВ» як власником бази 
персональних даних його членів згоди делегованого ним 
представника на обробку його персональних даних.

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та 
організацій та свідоцтва про реєстрацію, засвідчені в установленим} 
порядку.

4. Копія Статуту ГО «ТШ», засвідчена в установленому порядку.
5. Інформація про результати діяльності ГО «ТІВ».
6. Зі ода кандидата від ГО «ТЩ» на обробку її персональних даних.
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Опис діяльності організації
Громадська організація "Товариство інтелектуальної власності" існує з 2002 року. 

Один з напрямів діяльності -  сприяння євроінтеграційним процесам у сфері 
вдосконалення системи захисту інтелектуальної власності в Україні. Г'О має досвід 
проведення обласних та загальноміських заходів, аналітичної, просвітницької, 
правозахиеної діяльності: видання довідкових, аналітичних матеріалів, участі в роботі з 
імплементації вітчизняного законодавства до норм права СС. співпраці з державними 
органами в боротьбі з контрафактом і в сфері ІВ, експертиз винаходів, формуванні баз 
інновацій, проведення конференцій, тренінгів. конкурсів, вебінарів. надання 
експертних послуг, у антипіратській діяльності, сприянні захисту прав інтелектуальної 
власності, підтримці інноваційної, творчої діяльності.

Серед членів Г'О -  фахівці з охорони і захисту інтелектуальної власності, автори 
творів літератури і мистецтва, винахідники, спеціалісти сфери IT, науковці, підприємці.

До 2015 року були реалізовані десятки проектів. Серед них: Просвітницька 
діяльність в сфері авторського права'і суміжних прав у Придніпровському регіоні; 
Центр Європейської інформації: висвітлення досвіду країн СС з охорони і захисту 
інтелектуальної власності: База даних «Інновації Дніпропетровщини»; Постійно діючі 
семінари для авторів та винахідників і т.д.

ГО має багату на події історію, отримувала гранти за тематикою Євроінтеграції. а 
також гранти регіонального рівня:

- у 2003 році від фонду «Євразія» на проведення заходів у сфері інтелектуальної 
власності (конференцій, круглих столів, семінарів)

- протягом 2005-2009 рр. від Фонду «Відродження» на створення і функціонування 
Центру європейської інформації у Дніпропетровській області.

З червня 2017 року почалась активна робота за такими проектами: «Охорона і 
захист результатів творчої діяльності»: «Охорона нематеріальної культурної спадщини 
правом інтелектуальної власності»: «Нансен та Україна. Унікальний міжнародний 
досвід»: «Боротьба с академічним плагіатом».

ГО «ТІВ» має перереєстрований у 2017 Статут, оновлений у 2017 році склад 
правління, куди увійшли досвідчені науковці, діючі (фахівці у сфері інтелектуальної 
власності та інших галузей.

Серед партнерів ГО «ТІВ» - Науково-виробниче підприємство «УКРТРАНСАКЛД ». 
Асоціація «КООРДИНАЦІЙНИЙ’ ЦЕНТР ПО НАУЦІ ТА ТЕХНОЛОГІЯМ». Центр 
народного мистецтва «ГІетриківка». Дніпропетровська обласна організація 
національної спілки письменників України.. ТОЙ «Новотех ЛТД». Дніпропетровська 
організація Національної спілки художників України, Дніпропетровська міська 
організація роботодавців та ін. ’ ::Г « .

Голова правління
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