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1. Загальні положення
1.1. Положення про членство Асоціації «УКРСАДПРОМ» (далі – Асоціація) розроблене у
відповідності до вимог чинного законодавства на виконання п. 3.15 Статуту Асоціації та
визначає вид емблеми Асоціації, порядок її виготовлення та відображення.
1.2. Правовий захист символіки Асоціації здійснюється на основі Закону України "Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг".
1.3. Емблема Асоціації затверджується Загальними зборами Асоціації та реєструється в
установленому порядку.
1.4. Зображення емблеми в загальному вигляді та окремих її елементів міститься в Додатках
до цього Положення. Емблема в може використовуватись відповідно до умов даного
Положення як в загальному вигляді, так і шляхом відображення окремих її елементів.
2. Порядок виготовлення, відображення та зберігання емблеми Асоціації
2.1. Асоціація після реєстрації емблеми на своє ім'я набуває виключного права на її
виготовлення та використання.
2.2. Використання емблеми без дозволу Асоціації забороняється.
2.3. Асоціація має право вимагати припинення несанкціонованого користування емблемою і
відшкодування заподіяної шкоди у порядку, встановленому чинним законодавством.
2.4. Емблема Асоціації використовується:
- на печатці Асоціації;
- на бланках та інших документах Асоціації;
- на Свідоцтві про членство в Асоціації
- на друкованій продукції, яка виготовляється Асоціацією
- на веб-сайті Асоціації в мережі Інтернет;
- як реклама на плакатах, банерах і т.п., в засобах масової інформації, що висвітлюють
діяльність Асоціації, на друкованій та рекламно-інформаційній продукції, кіно-, відео-,
фотоматеріалах та інших матеріалах, що видаються (виготовляються) Асоціацією або на її
замовлення третіми особами;
- при оформленні офісів та будівель, які належать Асоціації або використовуються в її
інтересах;
- під час проведення засідань Загальних зборів та Ради Асоціації та при проведенні
офіційних зустрічей від імені Асоціації.
- на товарній продукції у разі її виробництва членами Асоціації або з дозволу Асоціації. В
цьому випадку зображення символіки Асоціації може використано виключно на договірних
засадах з метою реклами Асоціації.
- на канцелярському приладді, виготовленому на замовлення Асоціації (ручках,
папках,конвертах, блокнотах, ділових щоденниках і т.д.);
- на сувенірній продукції, виготовленій на замовлення Асоціації;
- у інших випадках, визначених Загальними зборами Асоціації.
2.5. Відтворення зображення емблеми Асоціації незалежно від його розмірів, повинно
відповідати кольоровому та чорно-білому зображенням, які додаються до цього Положення.
2.6. Написи символіки Асоціації можуть виконуватись українською, російською,
англійською та іншими мовами з метою поширення статутної діяльності Асоціації.
2.7. Зафіксована на матеріальних носіях емблема та документи про її реєстрацію
зберігаються в Голови Асоціації.
3. Порядок використання емблеми
3.1. Члени Асоціації отримують право на використання емблеми для позначення товарів і
послуг лише після сплати вступного внеску в повному обсязі.
3.2. Члени Асоціації використовують емблему у вигляді, затвердженому Загальними
зборами Асоціації без права її видозмінювати.

3.3. Право члена Асоціації на використання емблеми Асоціації припиняться за рішенням
Загальних зборів Асоціації у разі:
- виключення або добровільного виходу члена зі складу Асоціації;
- використання членом Асоціації емблеми Асоціації з порушенням вимог Статуту та
Положення;
- в разі використання для позначення товарів і послуг у видозміненому вигляді;
- несплати членом Асоціації членських внесків;
3.4. Використання емблеми третіми особами, що не входять до складу Асоціації
забороняється.
3.5. Членам Асоціації забороняється передавати своє право на використання символіки
Асоціації третім особам.
3.6. Будь-яке посягання на права власника емблеми, передбачені ст. 16 Закону України «Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг», в тому числі вчинення без згоди власника
свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається
порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
3.7. На вимогу власника емблеми таке порушення повинно бути припинено, а порушник
зобов'язаний відшкодувати власнику емблеми заподіяні збитки.
3.8. Асоціація може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно
використаної емблеми, схожої з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення
виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна
сплутати.
3.9. Захист прав на емблему здійснюється у судовому та іншому встановленому законом
порядку.
3.10.
Члени Асоціації зобов’язані невідкладно, а в разі неможливості,за першої ж
нагоди, інформувати органи Асоціації про відомі факти/події незаконного використання
емблеми Асоціації.
4. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення
4.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження Загальними зборами
Асоціації.
4.2. Всі питання, що не врегульовані Статутом Асоціації, цим Положенням і внутрішніми
документами Асоціації, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.
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