До: Дарницького районного суду м. Києва
Заявник: Радченко Віктор Пилипович 
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Представник заявника:	
адвокат Петренко Петро Петрович
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 0000, поштовий індекс, адреса, телефон)
Особи, які можуть отримати статус учасника справи:
1. ПАТ «Девелопмент» 
(поштовий індекс, адреса, телефон, код ЄДРПОУ, е-пошта)
2. Кручений Т. П.
(поштовий індекс, адреса, телефон, ІНН, е-пошта)
Заінтересована особа:
ТОВ «ХОСТПОРТ»
(поштовий індекс, адреса, телефон, код ЄДРПОУ, е-пошта)

ЗАЯВА
про забезпечення позову шляхом заборони вчиняти дії зі спірним доменом

Радченко В. П. є власником знаку для товарів і послуг «Веб-орієнтування», зареєстрованого Державним Департаментом інтелектуальної власності відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» (копія Свідоцтва на знак для товарів та послуг додається).
11 лютого 2019 р. ПАТ «Девелопмент» без дозволу зареєструвало доменне ім’я «Веб Орієнтир», використавши в доменному імені позначення, що є схожим зі знаком для товарів і послуг, власником якого є Радченко В. П. Існує висока вірогідність того, що, бажаючи уникнути відповідальності за порушення права інтелектуальної власності, потенційні відповідачі у справі можуть спробувати перереєструвати спірний домен на іншу особу.
Таких висновків Радченко В. П. дійшов, переглянувши в мережі Інтернет сторінку пошукової системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр інтернет-імен України» (роздрук протоколу від 12 лютого 2019 р.) та з’ясувавши, що домен «Веб Орієнтир» делеговано Крученому Т. П., ім’я якого до реєстраційної бази було внесене як особи, яка є адміністративним контактом зазначеного домену. Водночас, Кручений Т. П., згідно із Витягом з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (копія додається), є директором ПАТ «Девелопмент» (поштовий індекс, адреса, телефон), яке використовує спірний домен для свого сайту в мережі Інтернет, що підтверджується нотаріально засвідченим протоколом (screenshot) про огляд та ознайомлення з інформацією, розміщеною на інформаційному ресурсі (сайті) в мережі Інтернет (додається) за адресою: http://… com від 12 лютого 2019 р.
Послуги щодо реєстрації на ім’я певної особи і функціонування доменного імені … com здійснило Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОСТПОРТ» (поштовий індекс, адреса, телефон), що підтверджується нотаріально засвідченим протоколом (screenshot) про огляд та ознайомлення з інформацією, розміщеною на інформаційному ресурсі (сайті) в мережі Інтернет (додається) за адресою: http://… net від 12 лютого 2019 р.
Згідно зі ст. 149 ЦПК України, суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити, передбачені цим Кодексом, заходи забезпечення позову. Забезпечення позову допускається  як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.
За заявою заінтересованої особи суд може забезпечити позов до подання позовної заяви з метою запобігання порушенню права інтелектуальної власності. 
Згідно з ч. 2 ст. 151 ЦПК України якщо заява про забезпечення позову подається до відкриття провадження у справі, в такій заяві додатково зазначаються повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших осіб, які можуть отримати статус учасника справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, відомі номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти.

З огляду на викладене вище та на підставі ст.ст. 149 - 153 ЦПК України,

ПРОШУ:

1.Заяву про забезпечення позову задовольнити.
2.Заборонити Крученому Т. П. вчиняти будь-які дії зі спірним доменом http://… сom, ініціювати та проводити його перереєстрацію на будь-яку особу, надавати дозвіл на його використання.
3.Заборонити ПАТ «Девелопмент» вчиняти будь-які дії, пов’язані із зміною доменного імені сайту http://… com
4.Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ХОСТПОРТ» вносити будь-які зміни, що пов’язані з доменом http://… com до реєстраційної бази, тобто змінювати його адміністративний контакт, проводити переделегування або перереєстрацію спірного домену іншому адміністратору.

Додатки:

1)Роздрук протоколу від 12 лютого 2019 р. з Інтернет-сторінки пошукової системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр інтернет-імен України».
2)Витягом з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України щодо ПАТ «Девелопмент» — копія.
3)Нотаріально засвідчений протокол (screenshot) про огляд та ознайомлення з інформацією, розміщеною на інформаційному ресурсі (сайті) http://… com в мережі Інтернет.
4)Нотаріально засвідчений протокол (screenshot) про огляд та ознайомлення з інформацією, розміщеною на інформаційному ресурсі (сайті) http://… net в мережі Інтернет.
5)Свідоцтво на знак для товарів та послуг, видане Державним Департаментом інтелектуальної власності — копія.
6)Копія квитанції про сплату судового збору.

Представник позивача
Адвокат Петренко П. П.

(дата) (підпис)

