
Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації

«Юридична фірма «Городисський та Партнери» (м. Київ) — 
одна з провідних в Україні фірм у сфері правової охо-
рони інтелектуальної власності. Протягом 17 років компанія 
під керівництвом Ніни Миколаївни Мошинської є надійним 
партнером для вітчизняного та іноземного бізнесу.

Професіоналізм фірми підтверджений високими позиціями 
в рейтингах міжнародних авторитетних видань. «Городисський 
та Партнери» (м. Київ) визнана однією з провідних компаній 
в  Україні у сфері інтелектуальної власності згідно з рейтингами 
«World Trademark Review 1000», «The Legal 500», «IAM Patent 
1000». За результатами міжнародних опитувань, які щорічно 
проводяться британським журналом «Managing Intellectual 
Property» серед фахівців у галузі інтелектуальної власно-
сті з більше ніж 100 країн світу, «Городисський та Партнери» 
(м. Київ) вважається однією з кращих фірм в Україні з реєстра-
ції прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також щодо їх 
захисту в судах і в досудовому порядку. Державне патентне 
відомство України також неодноразово відзначало фірму як 
одну із провідних у сфері охорони прав на винаходи та інші 
об’єкти інтелектуальної власності. 

Компанія з гордістю носить ім’я Михайла Львовича 
Городисського, який є уродженцем м. Хмельницького. Він — 
один із найбільш авторитетних та відомих юристів -практиків 
у галузі інтелектуальної власності. Був членом Міжнародної асо-
ціації з охорони промислової власності (AIPPI), Міжнародного 
ліцензійного товариства (LESІ), Міжнародної асоціації з товар-
них знаків (INTA), Американської асоціації юристів у сфері інте-
лектуальної власності (AIPLA).

Серед співробітників фір ми — патентні повірені, юристи, 
спеціалісти інших галузей знань, а також професіонали, які сто-
яли біля витоків зародження і становлення системи охо-
рони інтелектуальної власності в Україні.

Сьогодні «Юридична фірма «Городисський та Партнери» 
(м. Київ) — це досвідчена команда фахівців, серед яких де-
в’ять практикуючих патентних повірених і десять досвідчених 
юристів, які надають комплексні послуги з питань охорони 
та захисту прав інтелектуальної власності. Більшість фахів-
ців мають дві або три вищі освіти та володіють іноземними 
мовами.

Патентні повірені та юристи фірми надають клієнтам пов-
ний спектр послуг із питань охорони інтелектуальної власності, 
зокрема:

–  оформлення та подання заявок на торговельні марки, ви-
находи, корисні моделі, промислові зразки та інші об’єкти 
промислової власності;

–  професійне супроводження заявок у патентному відомстві 
України та інших держав;

–  аналіз патентної чистоти;
–  проведення патентних та інформаційних пошуків щодо 

об’єктів інтелектуальної власності;
–  оцінювання патентоздатності винаходів та охороноздатно-

сті торговельних марок;
–  реєстрація та захист авторських і суміжних прав;
–  захист прав та інтересів клієнтів у судах та адміністратив-

них органах;
–  правовий аудит об’єктів інтелектуальної власності (due 

diligence);
–  захист від недобросовісної конкуренції;
–  досудове врегулювання спорів;
–  підготовка, реєстрація та юридична експертиза догово-

рів передачі прав, комерційної концесії та ліцензійних 
договорів;

–  моніторинг об’єктів інтелектуальної власності;
–  підтримання у дії охоронних документів;
–  переклад патентної, юридичної та технічної документації;
–  реєстрація доменних імен.

Структура фірми включає наступні профільні відділи:
• відділ винаходів;
• відділ торговельних марок та промислових зразків;
• юридичний відділ; 
• відділ охоронних документів;
• відділ обробки перекладів.

Зустріч із керівництвом Державного відомства КНР 
в офісі фірми «Городисський та Партнери»
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