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СТАНДАРТ ST.27 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОБМІНУ ДАНИМИ СТОСОВНО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАТЕНТІВ 

 Затверджений Комітетом зі стандартів ВОІВ (КСВ) 
на його сьомій сесії 5 липня 2019 року 

Редакційні зауваження підготовлені Міжнародним бюро 

Відомства промислової власності (ВПВ) можуть починати впровадження стандарту ST.27 
для обміну даними про правовий статус. Цільова група з правового статусу продовжуватиме 
перегляд назв та описів для категорій та подій по мірі необхідності в той час, як ВПВ 
вдосконалюють їх співставлення.  

КСВ затвердив резерв трьох додаткових символів в коді статусу подій для кожної події. 
Зарезервовані символи корисні для майбутньої роботи над стандартом та зарезервовані 
зараз для того, щоб відомства змогли впевнено впроваджувати існуючий стандарт. Цільова 
група з правового статусу розгляне пропозиції щодо використання зарезервованих символів 
після сьомої сесії КСВ та доповість про будь-які узгоджені пропозиції на восьмій сесії КСВ. 
Якщо пропозиції не будуть угоджені з Цільовою групою, зарезервовані символи не будуть 
використані, але залишаться для можливого використання у майбутньому.  
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СТАНДАРТ ST.27 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОБО ОБМІНУ ДАНИМИ СТОСОВНО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПАТЕНТІВ  

 Затверджений Комітетом зі стандартів ВОІВ (КСВ) 
на його сьомій сесії 5 липня 2019 року 

 
 

ВСТУП 

1. Доступність актуальної, надійної та зрозумілої інформації про правовий статус прав 
промислової власності (ПВ) необхідна для можливості уникнення порушення прав ПВ. 
Відомства промислової власності (ВПВ) наразі надають цю інформацію різними форматами 
та мовами непослідовно та несвоєчасно через відмінність між національними та 
регіональними патентними законами та практиками. Отже, бажано отримати 
стандартизовану модель, яка на глобальному рівні може описувати правовий статус 
патентної заявки під час діловодства за нею або виданого патенту. 

2. Цей стандарт має на меті сприяння ефективному обміну даними про правовий статус 
патентів, який має здійснюватись між ВПВ в гармонізованому порядку з метою полегшення 
доступу до цих даних для користувачів інформації ПВ, ВПВ, постачальників даних ПВ, 
широкої громадськості та інших зацікавлених сторін (далі - "Користувачі"). Цей стандарт 
спрямований на покращення всесвітньої доступності, надійності та порівнюваності даних про 
правовий статус патентів. 

ВИЗНАЧЕННЯ 

3. У цих рекомендаціях: 

(a) термін "патент" включає в себе такі права промислової власності, як патенти на 
винаходи, патенти на сорти рослин, патенти на промислові зразки, авторські 
свідоцтва, свідоцтва про корисність, корисні моделі, додаткові патенти, додаткові 
авторські свідоцтва та додаткові свідоцтва про корисність. 

(b) термін "SPC" (Supplementary Protection Certificates) означає свідоцтво додаткової 
охорони. Свідоцтво додаткової охорони набирає чинності після закінчення строку дії 
патенту, що охороняє продукт як такий, процес для одержання продукту або 
застосування продукту. 

(c) вислів "право ПВ" означає такі права промислової власності, як патенти, свідоцтва 
додаткової охорони (SPC), торговельні марки та промислові зразки. 

(d) вислів "правовий статус" означає статус заявки або права ПВ згідно з відповідним 
законодавством ВПВ, яке розглядає заявку і визначається на підставі попередніх 
подій. 

(e) "стан" означає, чи стають заявка або право ПВ активними, неактивними, або такими, 
строк дії яких скінчився після того, як виникла подія, згідно з відповідним 
законодавством ВПВ. 
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(f) термін "стадія" означає фазу діловодства за заявкою або правом ПВ, що охоплює 
виникнення подій. 

(g) вислів "подія" означає дію під час діловодства за заявкою або правом ПВ, 
спричинену заявником, власником права ПВ, ВПВ або третьою стороною згідно з 
відповідним законом, і яка може спричинити зміну стану та/або стадії заявки або 
права ПВ. 

(h) вислів "категорія" означає сукупність подій, які згруповані разом за загальною 
темою. 

(i) термін "ключова подія" означає узагальнену, широку, універсальну подію в категорії. 

(j)  "детальна подія" означає подію в категорії, яка не є ключовою подією і є більш 
конкретною за своїм характером. 

(k)  "національна/регіональна подія" означає подію в діловодстві за заявкою або правом 
ПВ відповідно до національного/регіонального законодавства. 

(l)  "дата набуття чинності" означає дату, з якої подія має юридичну силу відповідно до 
закону, що застосовується. 

(m)  "дата публікації" означає дату, коли дані про подію були доведені до відома 
громадськості (наприклад, шляхом публікації в бюлетені або в реєстрі права ПВ). 

(n)  "дата події" означає дату, коли виникає подія. 

ПОСИЛАННЯ 

4. Для цього стандарту мають значення наступні стандарти: 

Стандарт ВОІВ ST.2 "Стандартний спосіб представлення календарних дат з 
використанням григоріанського календаря" 

Стандарт ВОІВ ST.3 "Рекомендований стандарт стосовно двобуквених кодів для 
представлення держав, інших адміністративних одиниць та 
міжурядових організацій" 

Стандарт ВОІВ ST.13 "Рекомендації щодо нумерації заявок на об’єкти промислової 
власності (ОПВ)" 

Стандарт ВОІВ ST.16 "Рекомендовані стандартні коди для ідентифікації різних видів 
патентних документів" 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

5. Цей Стандарт надає коди, що можуть використовуватися для безпосередньої 
ідентифікації правового статусу патенту або SPC. Використання кодів дозволяє визначити 
правовий статус патенту або SPC без знання мови, яку застосовує ВПВ, що здійснює 
діловодство. 

6.  Цей Стандарт визначає події правового статусу, які можуть мати місце протягом 
життєвого циклу патенту чи SPC на основі Загальної моделі діловодства стосовно 

http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-02-01.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-03-01.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-03-01.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-16-01.pdf
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патентів/SPC. Для охоплення різноманітних практик різних ВПВ використовуються широкі 
визначення подій. 

7. Цей Стандарт також передбачає структуру даних, яка має використовуватися для 
обміну даними про правовий статус в електронній формі між ВПВ, даними, пов'язаними з 
встановленими подіями, та рекомендаціями ВПВ для співвіднесення своїх 
національних/регіональних подій з подіями у цьому Стандарті. 

8.  Враховуючи відмінності у законодавствах та практиці різних юрисдикцій в галузі ПВ, 
цей Стандарт не спрямований на узгодження процесуальних або матеріальних вимог 
відповідно до національних/регіональних законів та правил. 

ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ ДІЛОВОДСТВА СТОСОВНО ПАТЕНТІВ/ SPC 

9. Відмінність в законах ВПВ щодо діловодства стосовно патентів та SPC є значною. Цей 
Стандарт використовує загальну модель діловодства для широкого опису практик ВПВ з 
діловодства стосовно патентів та SPC в усьому світі. Модель не описує унікальні практики 
діловодства всіх ВПВ, а також не охоплює всіх випадків, які можуть виникнути під час 
діловодства за заявкою або правом ПВ. Крім того, розглядаючи різні типи патентів та 
конкретні практики діловодства, що застосовуються до різних типів прав ПВ, ця модель може 
не точно описувати практику діловодства за кожним типом патенту чи SPC в деяких ВПВ. Тим 
не менш, модель діловодства надає всебічний огляд загальних кроків, пов'язаних із 
діловодством за патентами або SPC у ВПВ по всьому світі. 
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10. Наведена вище ілюстрована Загальна модель діловодства стосовно патентів та SPC 
охоплює стани (прямокутники, виділені пунктирною лінією), стадії (прямокутники, виділені 
суцільною лінією) та події (стрілки) для опису діловодства стосовно патентів або SPC. Для 
стислості в Моделі діловодства вказані лише ключові події. 

Стани 

11. Станом заявки або права ПВ відповідно до чинного законодавства ВПВ може бути 
"активна фаза", "неактивна фаза" або "дію припинено". 

 Активна фаза: Заявка очікує на розгляд або право ПВ набуває чинності. 

 Неактивна фаза: Розгляд заявки припинено, або право ПВ не діє. 

 Дію припинено: Припинений розгляд заявки чи недійсне право ПВ не може бути 
поновлено. У виняткових випадках цей стан може повернутися до "Активної фази" або 
"Неактивної фази" через зміну в законодавстві ПВ. Варто зауважити, що не всі ВПВ 
можуть вказувати цей стан відповідно до національного/регіонального 
законодавства. 
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Стадії 

12. Стадія діловодства за заявкою або правом ПВ згідно з відповідним законодавством ВПВ 
може бути стадією подання, стадією експертизи, стадією перегляду на етапі до видачі, 
стадією видачі, стадією перегляду на етапі після видачі або стадією можливого припинення 
дії/припинення дії. 

• Подання: стадія подання включає отримання заявки для надання права ПВ 
національним або регіональним ВПВ. Ця стадія охоплює випадки, коли ВПВ одержує 
опис винаходу разом із будь-якою додатковою документацією та/або зборами, 
необхідними для встановлення дати подання заявки згідно з національним 
законодавством, регіональним законодавством чи конвенцією або Договором про 
патентну кооперацію (РСТ), у залежності від вимог, що застосовуються. Ця стадія 
також включає подання виділеної заявки, продовження заявки, часткового 
продовження заявки, заявки на перетворення одного виду заявки на інший, подання 
міжнародної заявки за процедурою РСТ, або перехід міжнародної заявки до 
національної або регіональної фази. 

•  Експертиза: стадія експертизи охоплює як формальну, так і кваліфікаційну експертизу. 
Тобто, це і експертиза заявки за формальними ознаками, проведна після того, як було 
встановлено дату подання заявки, і експертиза по суті. Заявка може пройти як 
формальну, так і кваліфікаційну експертизу. Стадія експертизи може охоплювати такі 
події, як подання клопотання про проведення експертизи, клопотання про 
проведення пошуку на визначення рівня техніки, а також публікацію інформації 
(наприклад, заявки та певної бібліографічної інформації). Стадія експертизи може 
також охоплювати рішення або повідомлення про намір надати право ПВ, але не 
охоплює самого надання та/або реєстрації самого права ПВ. 

• Перегляд на етапі до надання права: стадія перегляду на етапі до надання охоплює 
перегляд заявки, розпочатий до надання або реєстрації права ПВ згідно з 
національним або регіональним законодавством. Перегляд на етапі до надання 
охоплює такі процедури як: оскарження на етапі до надання, повторна експертиза або 
обмеження. 

• Надання: стадія видачі включає в себе дію, в якій ВПВ надає та/або реєструє право ПВ, 
публікує заявку як видану або зареєстровану та вносить до реєстру ВПВ відомості про 
надане або зареєстроване право ПВ. Відповідно до національного або регіонального 
законодавства, що застосовується, опис може вперше оприлюднюватися тоді, коли 
було здійснено акт публікації наданого права ПВ. Якщо згідно з національним або 
регіональним законодавством необхідне продовження охорони права ПВ після 
завершення його дії, надане право ПВ може бути поновлено, або може бути надано 
клопотання про коригування строку дії патенту (PTA), продовження строку дії патенту 
(PTE) або видачу свідоцтва додаткової охорони (SPC). 

•  Перегляд на етапі після надання права: Стадія перегляду на етапі після надання 
права охоплює перегляд права ПВ, що почався після надання та/або реєстрації права 
ПВ згідно з національним або регіональним законодавством. Перегляд права ПВ 
охоплює такі процедури як оскарження на етапі після видачі, повторна експертиза, 
обмеження, перенадання чи відмова від наданого та/або зареєстрованого права ПВ. 
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•  Можливе припинення дії/припинення дії: стадія можливого припинення 
дії/припинення дії охоплює випадки, коли розгляд заявки припинено або надане 
та/або зареєстроване право ПВ втратило чинність з можливістю поновлення (можливе 
припинення дії), та коли заявка, розгляд якої припинено або нечинне право ПВ, яке 
втратило чинність за рішенням ВПВ або суду без можливості його поновлення 
(припинення дії) згідно з відповідним законодавством. 

Події 

13. Події, що виникають під час діловодства за заявкою або правом ПВ, можуть спричинити 
зміни у стані та/або стадії заявки або права ПВ. Вони можуть бути викликані діями ВПВ, 
заявника, власника права ПВ або третьої сторони. 

14. Цей Стандарт рекомендує перелік загальновизнаних подій із загальним описом на 
основі термінології, яку застосовують ВПВ у всьому світі, з метою широкого охоплення 
національних/регіональних подій. Таким чином, цей стандарт допомагає користувачам 
інтерпретувати національні/регіональні події, не вимагаючи глибоких знань про конкретні 
практики діловодства ВПВ. 

15.  Вищезазначені події, включені до Загальної моделі діловодства стосовно патентів/SPC, 
є ключовими подіями. У деяких випадках події переміщують заявку чи право ПВ з однієї 
стадії на іншу та/або змінюють стан заявки чи права ПВ. В інших випадках виникнення події 
не змінює стадію та стан заявки або права ПВ (наприклад, див. рекурсивні стрілки, позначені 
за допомогою "П" в Загальній моделі діловодства стосовно патентів/SPC). 

16.  Завдяки широкому опису ключових подій, декілька ситуацій можуть бути описані 
однією ключовою подією. Таким чином, опис ключової події може охоплювати кілька 
сценаріїв. В Додатку III наведено приклади того, як декілька національних/регіональних 
подій можуть бути віднесені до однієї і тієї ж ключової події в Загальній моделі діловодства 
стосовно патентів/SPC. 

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ 

17.  Цей Стандарт надає перелік подій, які можуть застосовуватися ВПВ для обміну даними 
про правовий статус. Події згруповані у категорію подій, яка утворює групу вищого рівня 
пов’язаних подій. У цій категорії визначено одну ключову подію та декілька детальних подій. 
Кожна категорія, ключова подія та детальна подія мають певний код. Кодифікація описана 
нижче. 

18.  Повний перелік категорій, ключових подій, детальних подій та їх опис наведено в 
Додатку І. 

Категорія 

19.  Цей Стандарт визначає 21 категорію. Категорії описують групу подій, які мають 
особливе значення для діловодства стосовно патентів або SPC та мають спільну тему. Опис 
категорії визначає тему подій, включених до цієї категорії. Перелік категорій та їх опис 
наведено в Додатку І. 

20.  У кожній категорії є одна ключова подія та кілька детальних подій, за винятком 
категорій "W. Інше" та "Y. Виправлення або вилучення інформації про подію", в якій немає 
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детальних подій. Категорія може охоплювати набагато більше інших 
національних/регіональних подій, ніж ті, що описані ключовими та детальними подіями. 
Тому перелік прикладів, наданих в описі цієї категорії, не є вичерпним і не обмежує сферу 
застосування цієї категорії. 

Ключова подія 

21.  Ключовою подією є важлива подія, що стосується цієї категорії. Ключові події 
призначені для того, щоб ВПВ могли співставити національні/регіональні події з загальною, 
універсальною подією, зрозумілою користувачеві. 

22.  Даний Стандарт визначає 21 ключову подію, що перерахована нижче; їх опис наведено 
в Додатку І. Кожна ключова подія містить опис для пояснювальних цілей. Оскільки події та 
термінологія правового статусу відрізняються в залежності від національного та 
регіонального законодавства, описи ключових подій є широкими та охоплюючими. Описи 
наведені в минулому часі, для зазначення, що подія вже відбулася. Перелік прикладів, 
наведених у описі, слугує лише для пояснювальних цілей і не обмежує сферу застосування 
ключової події. 

Детальна подія 

23. Детальні події - це події в категорії, які є більш конкретними, ніж ключова подія. Вони 
можуть описувати практику, яка стосується лише кількох ВПВ, або вони можуть описувати 
практику, яка є майже універсальною, але яка має специфічний характер. Перелік детальних 
подій та їх опис наведено в Додатку І. 

24.  Хоча деякі детальні події можуть бути співвіднесені з ключовою подією в тому сенсі, що 
вони є конкретним прикладом подій, які відносяться до ключової події, не всі детальні події 
можуть бути ув’язані з ключовою подією. Додаток I містить рекомендації щодо взаємозв'язку 
між ключовою подією та детальними подіями, визначеними за однією категорією шляхом 
зазначення, які детальні події можуть бути включені до їх відповідної ключової події згідно з 
національними/регіональними практиками деяких ВПВ. 

СТРУКТУРА ТА ФОРМАТ ДАНИХ ДЛЯ ОБМІНУ 

25.  Цей Стандарт рекомендує структуру даних у кодованій формі з метою полегшення 
обміну даними стосовно правового статусу. Дана структура описує мінімум інформації, яка 
повинна бути надана для кожної події. Ця інформація охоплює наступні компоненти: 

• код статусу події; 

• календарні дати, пов'язані з подією; і 

• додаткові дані, пов'язані з подією. 

Код статусу події 

26.  Код статусу події складається з трьох компонентів: інформації про стан, інформації про 
стадію та інформації про подію, які надаються у кодованій формі та однозначно визначають 
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позицію заявки, патенту або SPC в Загальній моделі діловодства стосовно патентів/SPC, 
наведеній вище. Код події правового статусу дає змогу користувачам визначити правовий 
статус заявки або права ПВ на будь-якому етапі їх життєвого циклу. 

27.  Нижчезазначений код статусу події описує структуру коду, але не обов'язково дає 
остаточну візуалізацію та представлення у форматі XML. 

[Стан - Від (попередньої) стадії - До (поточної) стадії - Ключова подія - Детальна подія - 
Національна/регіональна подія] 

Код стану 

28.  У коді стану події визначається стан заявки чи права ПВ після того, як подія виникла. 
Наприклад, якщо виникла ключова подія 'B10. Розгляд заявки припинено', і внаслідок 
виникнення цієї події стан заявки перемістився з "активної фази" на "неактивну фазу", тоді 
стан буде записано як "неактивна фаза". Оскільки можливо, що деякі ВПВ, не зможуть 
надати цю інформацію в даний час, необхідно вказати опцію "невизначеного" стану. Три 
стани: "активна фаза", "неактивна фаза" та "дію припинено", а також "невизначений стан" 
кодуються однією літерою латинського алфавіту: 

• Активна фаза = А 

• Неактивна фаза = N 

• Дію припинено = T 

• Невизначений стан = U 

Код стадії 

29. Код статусу події включає інформацію про стадію до та після виникнення події. Оскільки 
подія може переміщувати заявку або право ПВ з однієї стадії на іншу, то до коду статусу події 
необхідно включати як початкову, так і кінцеву стадії. Без інформації про початкову та 
кінцеву стадії правовий статус заявки або права ПВ може бути неоднозначним. Наприклад, 
'C10. Заявку поновлено', може означати, що заявка перейшла від стадії можливого 
припинення дії/припинення дії на стадію перегляду на етапі до видачі, на стадію експертизи 
або на стадію подання. Без надання інформації як про початкову, так і про кінцеву стадію, 
визначення точного правового статусу заявки чи права ПВ неможливе. 

30.  Кодифікація шести стадій формується нижче з однією цифрою від 1 до 6, включаючи 
"невизначену" стадію, кодовану "0" для зручності ВПВ, які наразі не можуть надати таку 
інформацію: 

• Подання = 1 

• Експертиза = 2 

• Перегляд на етапі до видачі = 3 

• Видача = 4 
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• Перегляд на етапі після видачі = 5 

• Можливе припинення дії/припинення дії = 6 

• Невизначено = 0 

Код ключової події 

31.  Ключові події створені комбінацією однієї літери латинського алфавіту з наступним 
числом "10", крапкою та "ххх". Одна літера латинського алфавіту присвоюється відповідно до 
категорії. Три додаткові символи після крапки зарезервовані для можливого використання у 
майбутньому. 

32.  Коди для 21 ключової події є такими: 

A10.  Заявку подано 

B10.  Розгляд заявки припинено 

C10.  Заявку поновлено 

D10.  Клопотання про проведення пошуку і/або експертизи було подано або пошук 
і/або експертизу розпочато 

E10. Клопотання про перегляд на етапі до надання права 

F10.  Надано право ПВ 

G10.  Надано охорону після завершення дії права ПВ 

H10. Право ПВ припинено 

K10.  Право ПВ поновлено 

L10.  Отримано клопотання про перегляд права ПВ 

M10.  Право ПВ збережено 

N10.  Дію заявки або права ПВ припинено 

P10.  Документ змінено 

Q10.  Документ опубліковано 

R10.  Запис щодо зміни даних про сторону внесено до реєстру 

S10.  Запис інформації про ліцензування внесено до реєстру 

Т10. Адміністративну процедуру відкориговано 

U10.  Збір сплачено 

V10.  Оскарження отримано 

W10. Інша подія, яка мала місце 

Y10.  Відомості про подію виправлено або вилучено 

33.  Цей Стандарт вимагає від ВПВ співставлення їхніх національних/регіональних подій з 
ключовою подією. У випадку, якщо національну/регіональну подію неможливо співставити з 
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ключовою подією, кодом ключової події буде комбінація, що складається з літери 
латинського алфавіту, яка позначає категорію, та цифр "00", які вказують на те, що 
національна/регіональна подія не може бути співставлена з ключовою подією в цій категорії. 

Код детальної події 

34.  Детальні події складаються з комбінації однієї літери латинського алфавіту та 
двозначного числа з 11 до 99, крапкою та "xxx". Одна літера латинського алфавіту 
призначається відповідно до категорії. Коди для детальних подій містяться в Додатку I. Три 
додаткові символи після крапки зарезервовані для можливого використання у майбутньому. 

35.  Крім співставлення, зазначеного вище в абзаці 33, цей Стандарт рекомендує ВПВ 
співставляти їхні національні/регіональні події з детальною подією. У випадку, якщо 
національну/регіональну подію неможливо співставити з детальною подією, кодом 
детальної події буде комбінація, що складається з літери латинського алфавіту, яка позначає 
категорію, та цифр "00", які вказують на те, що національна/регіональна подія не може бути 
співставлена з детальною подією в цій категорії.  

Код національної/регіональної події 

36. Запис "національна/регіональна подія" в коді статусу події є 
національною/регіональною кодифікацією національної/регіональної події, співставленої з 
ключовою чи детальною подією. 

37.  Цей Стандарт рекомендує комбінацію літер латинського алфавіту та тризначного числа 
від 100 до 999 для позначення національних/регіональних кодів подій. Літери латинського 
алфавіту мають узгоджуватися з відповідним кодом категорії. Наприклад, код 'A123' може 
бути призначений для національної події 'подано заявку SPC', яка співвідноситься з 
категорією 'A. Подання заявки'. Прикладом коду статусу події з використанням цієї 
національної/регіональної події може бути 'A-1-1-A10-A00-A123' або 'A-1-1-A10-A12-A123'. 

38.  Якщо ВПВ вже мають власні коди для національних/регіональних подій у буквено-
цифровій комбінації, ці коди можуть продовжувати використовуватись. Якщо ВПВ в даний 
час не мають національних/регіональних подій та/або планують використовувати лише 
основні події та/або детальні події для обміну даними для опису своїх 
національних/регіональних практик, то слід заповнити позиції "національної/регіональної 
події" з кодом 'X000'. 

Календарні дати, пов'язані з подією 

39. ВПВ має надати принаймні одну календарну дату, пов'язану з кодом стану події. 
Надана(і) дата(и) може (можуть) бути датою події, датою публікації та/або датою набуття 
чинності. Ці дати мають значення, наведені вище в розділі "Визначення". 

40. Дати повинні бути надані згідно зі стандартом ВОІВ ST.2, з використанням 
григоріанського календаря в єдиний числовий рядок, що складається з восьми цифр в 
послідовності "CCYYMMDD", наприклад, "20161126" для позначення дати "26 листопада 2016 
року". 
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Структура даних правового статусу 

41.  Цей Стандарт визначає структуру для обміну даними стосовно правового статусу між 
ВПВ. Структура складається з: (a) коду відомства ПВ, (b) дати створення файлу, (c) 
ідентифікації документа, (d) даних події для заявки або патентів/SPC, які можуть відповідати 
повній історії подій або частковій історії подій за певний період часу. Якщо надається 
часткова історія подій, слід визначити часовий період, який охоплює події. 

42.  Дані про правовий статус мають бути структуровані таким чином: 

(a) код відомства відповідно до стандарту ВОІВ ST.3 (обов'язково) 

(b)  дата створення файлу даних стосовно правового статусу (обов'язково) 

(c)  ідентифікація документа (обов'язково) 

i.  Номер заявки (обов'язковий), номер патенту/ SPC (необов'язково), посилання на 
файл заявника (необов'язково), код мови подання (необов'язково), категорія 
подання заявки (необов'язково), дата подання (необов'язково) 

іі.  Тип права ПВ (обов'язково) 

(d)  Дані про події (обов'язково) 

і.  Код стану події (обов'язково) 

•  Стан 

•  Від (попередньої) стадії 

•  До (поточної) стадії 

•  Ключова подія 

•  Детальна подія 

•  Національна/регіональна подія 

іі.  Календарні дати, пов'язані з подією (принаймні одна дата обов'язкова) 

•  Дата події 

•  Дата набуття чинності 

•  Дата публікації 

iii.  Додаткові дані про подію (необов'язково) 

iv.  Унікальний ідентифікатор (необов'язково) 

43.  Код відомства повинен надаватися таким чином, щоб користувач розумів, яке ВПВ 
надає дані стосовно правового статусу. Дата створення файлу даних стосовно правового 
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статусу повинна надаватися таким чином, щоб користувачі знали дату, з якої інформація є 
актуальною. Ідентифікація документа повинна бути надана таким чином, щоб користувач 
знав заявку чи право ПВ, якого стосуються дані стосовно правового статусу. 

44.  Для ідентифікації документа, ВПВ мають надати номер заявки та тип права ПВ. У 
випадках, коли дані стосовно правового статусу вказуються для наданого права ПВ, ВПВ 
настійно рекомендується надавати номер патенту/SPC додатково до номера заявки. Типом 
права ПВ є будь-яке право ПВ, визначене у розділі "Визначення", включаючи різні типи 
патентів. 

45. ВПВ повинно надавати комбіновану інформацію щодо коду статусу події та 
пов’язаної(их) календарної(них) дати(дат), що стосується(ються) останньої за часом події 
відносно конкретної заявки або права ПВ, які розглядаються ВПВ. Комбінація коду статусу 
події та календарної дати є мінімальною інформаціією, необхідною для однозначного 
визначення правового статусу події для заявки або права ПВ. ВПВ також може надавати коди 
статусу подій та календарні дати для всіх подій, що мали місце під час існування заявки чи 
права ПВ (тобто, історію подій). Якщо надається повна історія подій або часткова історія 
подій, першою в переліку рекомендується надавати останню подію. 

46. ВПВ може додатково надавати унікальний ідентифікатор події, який однозначно 
ідентифікує подію та її дату для заявки або права ПВ. Таким чином, можна виділити дві 
нерозрізнені події, такі як запис двох добровільних ліцензій на те саме право ПВ, що мають 
право в один і той самий день, що в іншому випадку матимуть ідентичні коди статусу події і 
дати, можуть розрізнюваватися за допомогою унікального ідентифікатора події. 

47.  Візуальне представлення вищезазначеної структури, з прикладами даних, які можуть 
бути надані, є наступним: 
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 Додаткові дані про подію 

48. Цей Стандарт рекомендує, щоб ВПВ надавали додаткову інформацію, пов'язану з 
подіями, таким чином, щоб користувачам був зрозумілий контекст, в якому відбулася 
національна/регіональна подія. Цей Стандарт надає мінімальні додаткові дані про події, 
щодо яких здійснюється обмін; при цьому ВПВ можуть надавати додаткову інформацію. 
Обмін додатковими даними про події є необов'язковим. 

49.  Мінімальні додаткові дані про подію, що відносяться до категорії, наведені у Додатку ІІ. 
Існує дві групи даних: дані з нумерацією (1) - (3) є загальними додатковими даними про 
подію, які ВПВ може забезпечити для будь-якої національної/регіональної події незалежно 
від категорії, з якою вона співставляється; дані, пронумеровані починаючи з (4) та далі, є 
чітко встановленими для цієї категорії. 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

50.  ВПВ рекомендується якнайшвидше впровадити цей Стандарт для сприяння 
ефективному обміну гармонізованими даними стосовно правового статусу для заявок та 
прав ПВ. Впровадження цього Стандарту вимагає від ВПВ співставлення їхніх 
національних/регіональних подій з подіями, визначеними в Стандарті або принаймні в 
категорії. 

51. При впровадженні цього Стандарту рекомендується повідомити та інформувати 
Міжнародне бюро ВОІВ, надавши таблицю співставлення національних/регіональних подій з 
подіями у цьому Стандарті на основі шаблону моделі, що міститься у Додатку IV. 

52.  ВПВ пропонується надати назву та опис кодів своїх національних/регіональних подій 
англійською мовою, щоб користувачі могли отримати більше інформації про конкретну 
національну/регіональну подію. Рекомендовано надавати цю інформацію разом із даними 
правового статусу або надаючи уніфікований ідентифікатор ресурсу (URI) свого 
національного/регіонального реєстру ПВ або інший форум, на якому ця інформація є 
загальнодоступною. 

53.  Цей Стандарт передбачає, що частота обміну даними про правовий статус має складати 
інтервал щонайменше в один місяць, в кращому випадку - щотижня. 

 [Додаток І наведено далі] 
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ДОДАТОК І 

ПЕРЕЛІК ПОДІЙ 

 Редакція затверджена Комітетом зі стандартів ВОІВ (КСВ) 
на його сьомій сесії 5 липня 2019 року 

 
1.  Цей додаток включає повний перелік подій, які можуть бути використані для обміну 
даними про правовий статус між відомствами промислової власності (далі – ВПВ). Події 
згруповано в 21 категорію, кожна з яких позначена однією літерою латинського алфавіту і 
описує узагальнену групу споріднених подій високого рівня. У категорії визначено єдину 
ключову подію, позначену однією літерою алфавіту, за якою слідує число "10", і декілька 
детальних подій, позначених однією літерою алфавіту, за якою слідує число від 11 до 99. 
Категорії та події містять їх опис, щоб сприяти ВПВ в співставленні їхніх 
національних/регіональних подій з подіями та/або категоріями у переліку подій.  

2. Код детальної події, за яким слідує зірочка ("*"), вказує, що ця детальна подія може 
бути ув’язана або віднесена до ключової події. Такий розподіл здійснюється тільки з 
рекомендаційними цілями і не може точно описувати національні/регіональні практики усіх 
ВПВ. 

3.  Три додаткові символи після номера зарезервовані для можливого використання у 
майбутньому. Ці символи повинні бути зазначені як "xxx" у поточній реалізації. Зарезервовані 
символи не зазначені у списку нижче. 

 
A.  Подання заявки: Ця категорія є групою подій, які стосуються подання різних типів 

заявок на право ПВ. Вона охоплює, наприклад, випадки, коли національне або 
регіональне ВПВ одержує заявку на надання права ПВ разом з будь-якою додатковою 
документацією та зборами, необхідними для встановлення дати подання заявки 
згідно з національним або регіональним законодавством чи конвенцією або 
Договором про патентну кооперацію (РСТ), у залежності від вимог, що застосовуються. 
Типи заявок, які охоплює категорія, включають в себе патенти на винаходи, корисні 
моделі, свідоцтва додаткової охорони, патенти на сорти рослин, патенти на 
промислові зразки, авторські свідоцтва на винаходи, свідоцтва про корисність та 
додаткові патенти. Ця категорія також включає події, що відносяться до подання 
попередньої заявки, виділеної заявки, продовження заявки, часткового продовження 
заявки або заявки на перетворення. Вона також включає перехід міжнародної заявки 
до національної або регіональної фази.  

 
A10.  Заявку подано: Заявку на право ПВ було подано. Ця категорія включає, але не 

обмежується, типами заявок категорії А. Зазвичай ВПВ реєструє дату подання і номер 
заявки.  

 
A11*.  Подано попередню заявку (До ВПВ було подано попередню заявку). 
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A12*. Подано національну або регіональну заявку (До ВПВ було подано національну або 
регіональну заявку, а дата подання і номер заявки внесені до реєстру. Ця подія може 
містити будь-який тип заявки категорії А). 

A13*.  Подано заявку РСТ (Було подано міжнародну заявку за процедурою РСТ). 
A14*.  Регіональна заявка перейшла на національну фазу (Регіональна заявка перейшла на 

національну фазу). 
A15*. Заявка РСТ перейшла на національну або регіональну фазу (Міжнародна заявка, 

подана за процедурою РСТ, перейшла на національну або регіональну фазу). 
 A16*. Виділена заявка, продовження заявки або часткове продовження заявки подано 

(Виділена заявка, продовження заявки або часткове продовження заявки подані). 
A17.  Виділена заявка, продовження заявки або часткове продовження заявки відхилено 

(Виділена заявка, продовження заявки або часткове продовження заявки не могли 
бути прийняті, були відхилені або відкликані). 

A18.  Заявку розділено або прийнято продовження або часткове продовження (Виділену 
заявку було прийнято, а первинну заявку було розділено на дві або більше заявок на 
один або більше видів права ПВ, або було прийняте продовження або часткове 
продовження). 

A19*.  Перетворену заявку подано (Було подано заявку на перетворення, наприклад, було 
подано заявку щодо перетворення заявки на один вид права ПВ, такої як заявка на 
патент на винахід, на заявку на інший вид права ПВ, таку як заявка на патент на 
корисну модель, або на перетворення регіональної заявки або заявки РСТ на 
національну заявку). 

A20.  Перетворену заявку відхилено (Заявка на перетворення не могла бути прийнята, була 
відхилена або відкликана). 

A21.  Заявку перетворено із заявки на інший вид права ПВ (Запит щодо перетворення був 
прийнятий і заявку було перетворено, наприклад, заявка на один вид права ПВ, така 
як заявка на патент на винахід, була перетворена на заявку на інший вид права ПВ, 
таку як заявка на корисну модель. На відміну від випадків, коли має місце розділення, 
уся заявка на право ПВ була перетворена на заявку на інший вид права ПВ). 

A22.  Заявку перетворено з регіональної заявки або з заявки РСТ (Запит на перетворення 
був прийнятий і заявку було перетворено з регіональної заявки або заявки РСТ на 
національну заявку). 

 
B.  Припинення розгляду заявки: Ця категорія є групою подій, що стосуються 

припинення розгляду будь-якого типу заявки категорії А. Вона охоплює, наприклад, 
випадки, коли заявка була відкликана за власним бажанням заявника, вважалась 
такою, що була відкликана, залишена без руху, такою, строк розгляду якої 
завершився, або відхилена ВПВ. Події у цій категорії можуть переміщувати заявку зі 
стадії подання, стадії експертизи або стадії перегляду на етапі до надання права, на 
стадію можливого припинення дії/припинення дії. 

 
B10.  Розгляд заявки припинено: Розгляд заявки було припинено. Ця подія охоплює 

випадки, коли розгляд заявки був припинений через відкликання її заявником, 
відхилення відомством або через неможливість продовження діловодства за нею, але 
не обмежується ними. Наприклад, неможливість продовження розгляду заявки може 
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бути спричинена несплатою зборів або ненадсиланням відповіді на запит відомства 
упродовж відведеного для цього часу.  

 
B11*.  Заявку відкликано (Заявник відкликав заявку за власним бажанням). 
B12*.  Заявка вважається відкликаною, залишеною без руху або такою, строк розгляду якої 

завершився (Розгляд заявки було припинено через неможливість продовження 
розгляду, наприклад, розгляд було припинено через несплату зборів або 
ненадсилання відповіді на запит відомства упродовж відведеного для цього часу). 

B13*. Заявка, подана за регіональною процедурою, не вступила до національної фази 
(Регіональна заявка не вступила до національної фази упродовж періоду, визначеного 
відповідним законодавством). 

B14*.  Заявка, подана за процедурою РСТ, не вступила до національної або регіональної 
фази (Міжнародна заявка, подана за процедурою РСТ, не вступила до національної 
або регіональної фази упродовж періоду, визначеного відповідним законодавством). 

B15*.  Заявку відхилено після проведення експертизи (ВПВ відхилило заявку після 
проведення формальної або кваліфікаційної експертизи). 

B16*. Розгляд заявки припинено після відхилення клопотання про поновлення заявки 
(Клопотання про поновлення заявки, розгляд якої було припинено, не могло бути 
прийняте, було відхилене або відкликане).  

B17*.  Розгляд заявки припинено після перегляду на етапі до надання права (Після 
перегляду на етапі до надання права розгляд заявки було припинено).  

C.  Поновлення заявки: Ця категорія є групою подій, що стосуються поновлення будь-якої 
заявки категорії A, після того, як її розгляд було припинено. Вона охоплює, наприклад, 
випадки, коли заявку було поновлено після подання клопотання про поновлення 
заявки та сплати не сплаченого раніше збору, у відповідь на виконання прострочених 
дії або рішення, внаслідок чого було припинено розгляд заявки, або внаслідок 
оскарження. Події у цій категорії можуть переміщувати заявку зі стадії можливого 
припинення дії/припинення дії на стадію подання, стадію експертизи або на стадію 
перегляду на етапі до надання права. 

C10.  Заявку поновлено: Заявку було поновлено після того, як її розгляд було припинено. 
Ця подія охоплює випадки, коли заявку було поновлено після подання клопотання 
про поновлення заявки або після оскарження, але не обмежується ними.  

 C11.   Отримано клопотання про поновлення заявки (Було отримано клопотання про 
поновлення заявки, розгляд якої було припинено). 

C12.  Клопотання про поновлення заявки відхилено (Клопотання про поновлення заявки не 
могло бути прийнятим, було відхилене або відкликане). 

C13*.  Заявку поновлено після клопотання про поновлення заявки (Заявку було поновлено 
після подання клопотання про поновлення заявки). 

C14.  Права пріоритету відновлено (Право пріоритету було відновлено у тих випадках, коли 
наступна заявка була подана після завершення періоду пріоритету, але в межах 
строку, встановленого відповідним законодавством, якщо були виконані умови, 
встановлені відповідним законодавством).  
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D.  Пошук та експертиза: Ця категорія є групою подій, що стосуються процедур 
експертизи та пошуків на визначення рівня техніки для будь-якої заявки категорії А. 
Вона охоплює, наприклад, формальну експертизу або кваліфікаційну експертизу. Вона 
також охоплює подання клопотання про проведення пошуку на визначення рівня 
техніки та повідомлення ВПВ про намір надати право ПВ. Події у цій категорії можуть 
переміщувати заявку зі стадії подання або стадії оскарження на етапі до надання 
права на стадію експертизи.  

 
D10.  Клопотання про проведення пошуку і/або експертизи було подано або пошук і/або 

експертизу розпочато: Було отримано клопотання про проведення пошуку і/або 
експертизи заявки, пошук і/або експертизу заявки було розпочато або продовжено. 
Ця подія охоплює, але не обмежується випадками, коли було отримано клопотання 
про проведення формальної або кваліфікаційної експертизи, було розпочато або 
продовжено формальну або кваліфікаційну експертизу або коли було отримано 
клопотання про проведення пошуку або розпочато пошук.  

 
D11*. Отримано клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи (Заявником або 

третьою особою подано клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи 
заявки, або ВПВ розпочало процедуру експертизи незалежно від подання клопотання, 
згідно з відповідним законодавством). 

D12.  Клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи відхилено (Клопотання про 
проведення кваліфікаційної експертизи не було прийнятим, було відхилене або 
відкликане). 

D13*. Отримано клопотання про проведення пошуку (Заявником або експертом подано 
клопотання про проведення пошуку на визначення рівня техніки за заявкою). 

D14.  Підготовлено звіт про пошук (ВПВ було підготовлено звіт про пошук на визначення 
рівня техніки за заявкою). 

D15.  Прийнято рішення експертизи (ВПВ прийняло рішення кваліфікаційної експертизи, або 
видало повідомлення про причину відхилення заявки). 

D16*.  Отримано клопотання про проведення прискореної експертизи (Було отримано 
клопотання про проведення прискореної експертизи заявки). 

D17.  Прийнято прискорення експертизи (Клопотання про проведення прискореної 
експертизи було прийняте ВПВ). 

D18*. Отримано клопотання про проведення відкладеної експертизи (Було отримано 
клопотання про відкладення експертизи заявки до пізнішого часу). 

D19. Прийнято відкладення експертизи (Клопотання про відкладення експертизи заявки 
було прийняте ВПВ). 

D20*. Відкладену експертизу поновлено (Відкладену експертизу було поновлено). 
D21.  Заявлено про намір відхилити заявку (ВПВ повідомило про свій намір відхилити 

заявку і не надавати право ПВ). 
D22.  Заявлено про намір надати право ПВ (ВПВ повідомило про свій намір надати право ПВ 

у разі виконання певних умов упродовж часу, визначеного відповідним 
законодавством. Наприклад, в одній юрисдикції право ПВ буде надано, якщо заявник 
сплатить збір і подасть переклад (якщо він необхідний) упродовж певного періоду. В 
іншій юрисдикції право ПВ буде надано за умови, що впродовж певного часу не буде 
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подано заперечення на етапі до надання права, або таке заперечення не може бути 
прийнятим, буде відхилене або відкликане). 

D23*. Експертизу продовжено після перегляду на етапі до надання права (Експертизу заявки 
було продовжено після перегляду на етапі до надання права). 

D24*.  Розпочато повторну експертизу (Було розпочато повторну експертизу заявки). 

E.  Клопотання про перегляд на етапі до надання права: Ця категорія є групою подій, що 
стосуються клопотання про перегляд на етапі до надання права для будь-якої заявки 
категорії А. Вона охоплює, наприклад, клопотання щодо заперечення на етапі до 
надання права, щодо повторної експертизи на етапі до надання права, або щодо 
обмеження на етапі до надання права. Вона також охоплює випадки, коли таке 
клопотання не могло бути подане, було відхилене або відкликане. Події в цій категорії 
можуть переміщувати заявку зі стадії експертизи або зі стадії припинення 
дії/можливого припинення дії на стадію оскарження на етапі до надання права. 

 
E10.  Клопотання про перегляд на етапі до надання права: Було отримано клопотання про 

перегляд на етапі до надання права. Ця категорія охоплює випадки, коли було 
отримано клопотання щодо заперечення на етапі до надання права, щодо повторної 
експертизи на етапі до надання права, або щодо обмеження на етапі до надання 
права, але не обмежується ними.  

 
E11*. Подано заперечення на етапі до надання права (Було подано заперечення на етапі до 

надання права). 
E12*.  Отримано клопотання про проведення повторної експертизи на етапі до надання 

права (Було отримано клопотання про проведення повторної експертизи на етапі до 
надання права). 

E13*.  Отримано клопотання про обмеження на етапі до надання права (Було отримано 
клопотання про обмеження на етапі до надання права). 

E14.  Подано зауваження третьої особи на етапі до надання права (Третя особа подала до 
ВПВ документи, що підтверджують рівень техніки, або іншу релевантну інформацію 
до надання права ПВ). 

E15.  Клопотання про перегляд на етапі до надання права відхилено (Клопотання про 
перегляд на етапі до надання права не могло бути прийняте, було відхилене або 
відкликане). 

 
F.  Надання права ПВ: Ця категорія є групою подій, що стосуються дати набуття чинності 

права ПВ і/або внесення відомостей про право ПВ до реєстру ВПВ. Вона охоплює, 
наприклад, випадки, коли було надано право ПВ після проведення експертизи, 
оскарження, перегляду на етапі до надання права, або неможливість прийняття, 
відхилення або відкликання клопотання про проведення перегляду на етапі до 
надання права. Типи прав ПВ включають в себе патенти на винаходи, корисні моделі, 
свідоцтва додаткової охорони та інші права ПВ, які випливають з типів заявок категорії 
А. Події у цій категорії можуть переміщувати заявку зі стадії експертизи або стадії 
перегляду на етапі до надання права ПВ, на стадію надання права ПВ. 
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F10.  Надано право ПВ: Право ПВ було надано в повному обсязі або зі змінами після 
проведення експертизи, перегляду на етапі до надання права або оскарження. Ця 
подія охоплює випадки, коли право ПВ було надано після проведення формальної або 
кваліфікаційної експертизи або внаслідок перегляду на етапі до надання права, але не 
обмежується цими випадками.  

 
F11*.  Право ПВ надано після кваліфікаційної експертизи (Після проведення кваліфікаційної 

експертизи ВПВ надало право ПВ). 
F12*. Право ПВ надано після формальної експертизи (Після проведення формальної 

експертизи ВПВ надало право ПВ). 
F13*.  Право ПВ надано в повному обсязі після перегляду на етапі до надання права (Після 

проведення перегляду на етапі до надання право ПВ було надано в повному обсязі). 
F14*. Право ПВ надано зі змінами після перегляду на етапі до надання права (Після 

проведення перегляду на етапі до надання право ПВ було надано зі змінами). 
F15*.  Право ПВ надано після відхилення клопотання про перегляд на етапі до надання 

права (Право ПВ було надано після подачі клопотання про перегляд на етапі до 
надання права, яке не могло бути прийнятим, було відхилене або відкликане). 

F16.   Право ПВ перетворено з іншого права ПВ (Право ПВ одного виду було перетворено на 
право ПВ іншого виду).  

F17. Право ПВ набуло чинності. (Ця подія стосується прав ПВ, які набули чинності через 
деякий час після видачі, наприклад, свідоцтва додаткової охорони. Відомствам не 
потрібно застосовувати цю подію, якщо видача та набуття чинності відбуваються 
одночасно, наприклад, видача патенту). 

 
G.  Охорона після завершення дії права ПВ: Ця категорія є групою подій, що стосуються 

охорони права ПВ після завершення його дії будь-якого виду права ПВ категорії F. 
Вона охоплює, наприклад, клопотання про коригування строку дії патенту (PTA), 
продовження строку дії патенту PTE) або надання свідоцтва додаткової охорони (SPC), 
а також охоплює пов’язані події, які відбуваються внаслідок подання такого 
клопотання. Події у цій категорії відбуваються на стадії надання права.  

 
G10.  Надано охорону після завершення дії права ПВ: Було надано охорону після 

завершення дії права ПВ. Ця подія охоплює випадки коригування строку дії патенту 
(PTA), продовження строку дії патенту (PTE) або продовження строку дії свідоцтва 
додаткової охорони (SPC), але не обмежується ними.  

 
G11.  Отримано клопотання про видачу SPC (Було отримано клопотання про видачу 

свідоцтва додаткової охорони (SPC)). 
G12.  Продовження строку дії SPC не надано (Свідоцтво додаткової охорони (SPC) не було 

надано). 
G13*.  Продовження строку дії SPC надано (Продовження строку дії свідоцтва додаткової 

охорони (SPC) було надано). 
G14.  Продовження строку дії SPC анульовано (Продовження строку дії свідоцтва 

додаткової охорони (SPC) було анульовано ВПВ). 
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G15.  Отримано клопотання про PTA (Було отримано клопотання про коригування строку дії 
патенту (PTA)).  

G16. PTA не надано (Коригування строку дії патенту не було надано). 
G17*.  PTA надано (Коригування строку дії патенту було надано). 
G18. Отримано клопотання про PTE (Було отримано клопотання про продовження строку 

дії патенту (PTE)). 
G19.  PTE не надано (Продовження строку дії патенту не було надано). 
G20*.  PTE надано (Продовження строку дії патенту було надано). 
 
H.  Припинення дії права ПВ: Ця категорія є групою подій, що стосуються припинення дії 

права ПВ для будь-якого виду права ПВ категорії F. Вона охоплює, наприклад, 
припинення дії права ПВ після перегляду рішення про його надання, оскарження, 
відмови у поновленні або втрати чинності чи завершення строку дії. Події в цій 
категорії можуть переміщувати право ПВ зі стадії надання або перегляду на етапі після 
надання права, на стадію можливого припинення дії/припинення дії. 

 
H10.  Право ПВ припинено: Дію права ПВ припинено. Ця подія охоплює випадки, коли дія 

права ПВ припинена після надання права ПВ або оскарження, через відмову у 
поновленні або через втрату чинності чи завершення дії, але не обмежується ними. 

 
H11*. Право ПВ припинено після відхилення клопотання про поновлення (Клопотання про 

поновлення дії права ПВ, що було припинено, не могло бути прийнятим, було 
відхилене або відкликане). 

H12*. Право ПВ припинено після перегляду права ПВ (Дію права ПВ припинено після 
перегляду рішення про його надання). 

H13*. Право ПВ втратило чинність (Дію права ПВ припинено внаслідок невиконання дій, 
необхідних для його підтримання, наприклад через несплату зборів або 
ненадсилання відповіді на запит відомства). 

H14*.  Строк дії права ПВ завершився (Установлений строк дії права ПВ, наприклад 20 років 
від дати подання заявки, завершився). 

H15*.  Відмова від права ПВ (Власник відмовився від права ПВ або залишив його без руху). 
 
K.  Поновлення права ПВ: Ця категорія є групою подій, що стосуються поновлення права 

ПВ після його припинення для будь-якого виду права ПВ категорії F . Вона охоплює, 
наприклад, клопотання про поновлення і рішення про поновлення права ПВ, у тому 
числі через оскарження. Події у цій категорії можуть переміщувати право ПВ зі стадії 
можливого припинення дії/припинення дії на стадію надання або стадію перегляду на 
етапі після надання. 

 
K10.  Право ПВ поновлено: Право ПВ було поновлено повністю або у зміненій формі після 

його припинення. Це охоплює випадки, коли право ПВ поновлюється після сплати 
несплаченого раніше збору за підтримання чинності або поновлення або після 
оскарження, але не обмежується ними.  
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K11.  Отримано клопотання про поновлення права ПВ (Було отримано клопотання про 
поновлення припиненого права ПВ). 

K12.  Клопотання про поновлення права ПВ відхилено (Клопотання про поновлення 
припиненого права ПВ не могло бути прийнятим, було відхилене або відкликане). 

K13*.  Право ПВ поновлене в повному обсязі (Припинене право ПВ було поновлене в 
повному обсязі). 

K14*.  Право ПВ поновлене в зміненій формі (Припинене право ПВ було поновлене в 
зміненій формі). 

 
L.  Отримано клопотання про перегляд права ПВ: Ця категорія є групою подій, що 

стосуються клопотання про перегляд права ПВ після його надання для будь-якого 
виду права ПВ категорії F. Вона охоплює, наприклад, клопотання про заперечення на 
етапі після надання права, повторної експертизи, обмеження, перенадання права ПВ, 
відмови або визнання недійсним. Вона також охоплює випадки, коли таке клопотання 
не може бути прийняте, є відхиленим або відкликаним. Події у цій категорії можуть 
переміщувати право ПВ зі стадії надання або стадії можливого припинення 
дії/припинення дії на стадію перегляду на етапі після надання. 

 
L10.  Отримано клопотання про перегляд права ПВ: Було отримано клопотання про 

перегляд права ПВ. Ця подія охоплює клопотання про заперечення на етапі після 
надання права ПВ, повторну експертизу, обмеження, перенадання права ПВ, відмови 
або визнання недійсним. 

 
L11*. Подано заперечення на етапі після надання (Було подано заперечення на етапі після 

надання права ПВ). 
L12*.  Отримано клопотання про проведення повторної експертизи на етапі після надання 

(Було отримано клопотання про проведення повторної експертизи на етапі після 
надання права ПВ). 

L13*.  Отримано клопотання про обмеження права ПВ або перенадання права ПВ (Було 
отримано клопотання про обмеження права ПВ або перенадання права ПВ). 

L14*.  Отримано клопотання про відмову від права ПВ (Власником права ПВ було подано 
клопотання про відмову від права ПВ). 

L15*.  Отримано клопотання про визнання права ПВ недійсним (Було отримано клопотання 
про процедуру адміністративного припинення розгляду, анулювання, визнання 
нікчемним, скасування або визнання недійсним).  

L16.  Подано зауваження третьої особи на етапі після надання (Третя особа подала до ВПВ 
документи, які стосуються рівня техніки, або іншу подібну інформацію після надання 
права ПВ). 

L17.  Отримано клопотання про декларацію щодо відсутності порушень права (Третя особа 
подала клопотання про декларацію щодо відсутності порушень права ПВ). 

L18.  Клопотання про перегляд права ПВ відхилено (Клопотання про перегляд права ПВ не 
могло бути прийняте, було відхилене або відкликане). 

L19*.  Отримано клопотання про перегляд після припинення дії права ПВ (Було отримано 
клопотання про перегляд після припинення дії права ПВ для визнання права ПВ 
недійсним ex tunc). 
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M. Збереження права ПВ: Ця категорія є групою подій, що стосуються збереження 
наданого права ПВ в повному обсязі або в зміненій формі в результаті перегляду на 
етапі після надання для будь-якого виду права ПВ категорії F. Ця категорія охоплює, 
наприклад, випадки, коли право ПВ збережено в повному обсязі або зміненій формі 
після оскарження, перегляду наданого права ПВ або неможливості прийняття, 
відхилення або відкликання клопотання про перегляд наданого права ПВ. Події у цій 
категорії можуть переміщувати право ПВ зі стадії перегляду на етапі після надання 
права на стадію надання.  

M10.  Право ПВ збережено: Право ПВ збережено в повному обсязі або зміненій формі. Ця 
категорія охоплює, але не обмежується випадками, коли право ПВ було збережено 
після оскарження, перегляду права ПВ або коли клопотання про перегляд права ПВ не 
могло бути прийнято, було відхилено або було відкликано.  

M11*.  Право ПВ збережено в повному обсязі після перегляду або оскарження права ПВ 
(Право ПВ було збережено в повному обсязі після оскарження або перегляду права 
ПВ, наприклад, після заперечення на етапі після надання, повторної експертизи на 
етапі після надання, обмеження або перенадання права, відмови або процедури 
визнання недійсним). 

М12*.  Право ПВ збережено в зміненій формі після перегляду наданого права ПВ або 
оскарження права ПВ (Право ПВ було збережено в зміненій формі після оскарження 
або перегляду наданого права ПВ, наприклад, після заперечення на етапі після 
надання, повторної експертизи на етапі після надання, обмеження або перенадання 
права, відмови або процедури визнання недійсним). 

М13*.  Право ПВ збережено після відхилення клопотання про перегляд права ПВ (Право ПВ 
було збережено після неможливості прийняття, відхилення або відкликання 
клопотання про перегляд права ПВ).  

М14.  Документ про повторну експертизу надано (Документ про повторну експертизу було 
надано після проведення повторної експертизи, що засвідчує, які пункти формули 
винаходу були підтверджені, анульовані або змінені). 

N.  Припинення дії: Ця категорія є групою подій, що стосуються припинення дії будь-
якого типу заявки категорії А або будь-якого виду права ПВ категорії F без можливості 
поновлення. Ця категорія охоплює, наприклад, випадки, коли дію заявки або права ПВ 
було припинено ВПВ або судом. Події в цій категорії виникають не в усіх ВПВ.  

N10.  Дію заявки або права ПВ припинено: Дію заявки або права ПВ було припинено.  

N11*. Дію заявки припинено (Дію заявки було припинено). 
N12*.  Дію права ПВ припинено (Дію наданого права ПВ було припинено).  

Р.  Зміна документа: Ця категорія є групою подій, що стосуються змін до заявки, 
документа щодо права ПВ або іншого документа, що виникає поза контекстом 
перегляду на стадії до надання або перегляду наданого права ПВ. Ця категорія 
охоплює, наприклад, зміни та виправлення помилок в заявках або документах щодо 
права ПВ. Документи можуть стосуватися будь-якого типу заявки категорії А або будь-
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якого виду права ПВ категорії F. Події у цій категорії можуть мати місце на будь-якій 
стадії.  

Р10.  Документ змінено: Зміну або виправлення було внесено до заявки, документа щодо 
права ПВ або іншого документа, за виключенням змін, які виникли в контексті 
перегляду на стадії до надання або перегляду наданого права ПВ. Ця категорія 
охоплює виправлення помилок в патентних документах, зміни до заявок або зміни до 
перекладів заявок, але не обмежується ними.  

Р11.  Клопотання про зміну заявки отримано (Клопотання про зміну заявки було отримано). 
Р12.  Клопотання про зміну заявки відхилено (Клопотання про внесення зміни до заявки не 

могло бути прийнято, було відхилено або було відкликано). 
Р13*.  Заявку змінено (Заявку було змінено відповідно до клопотання заявника).  
Р14.  Клопотання про зміну документа щодо права ПВ отримано (Було отримано 

клопотання про зміну документа щодо права ПВ, не пов’язану з переглядом права 
ПВ). 

Р15.  Клопотання про зміну документа щодо права ПВ відхилено (Клопотання про зміну 
документа щодо права ПВ, не пов’язане з переглядом права ПВ не могло бути 
прийнято, було відхилено або було відкликано). 

Р16*.  Документ щодо права ПВ змінено (Відповідно до клопотання власника права ПВ, до 
документа щодо права ПВ було внесено зміни, не пов’язані з переглядом права ПВ). 

Р17*.  Переклад заявки змінено (Переклад заявки було змінено). 
Р18*. Заяву про пріоритет додано або змінено (Заяву про пріоритет було додано або 

змінено). 
Р19.  Помилки у документах, що містять рішення ВПВ, виправлені (Помилки, такі як 

лінгвістична помилка, помилка транскрипції або очевидні помилки, були виправлені в 
документах, що містять рішення ВПВ). 

Р20*.  Помилки у документах, поданих заявником або власником права ПВ, виправлені 
(Помилки у документах, поданих заявником або власником права ПВ, були 
виправлені).  

Р21*. Помилки у публікації виправлені (Помилки у документі, опублікованому ВПВ, 
включаючи заявку чи документ щодо права ПВ, були виправлені). 

Р22.  Класифікаційний індекс змінено (Присвоєний заявці або документу щодо права ПВ 
класифікаційний індекс було змінено, виправлено або рекласифіковано відповідно до 
Міжнародної патентної класифікації (МПК) та Спільної патентної класифікації (СПК) 
або національних/регіональних класифікацій). 

Р23.   Документ, пов'язаний з правом ПВ, змінено (Було змінено документ, пов'язаний з 
правом ПВ, наприклад, такий, що пов'язаний з основним патентом). 

Р24.   Пов’язана заявка змінена (Пов’язана заявка, така як регіональна заявка, була змінена).  

Q.  Публікація документа: Ця категорія є групою подій, що стосуються публікації 
документа ВПВ. Ця категорія охоплює, наприклад, публікацію ВПВ заявки, документа 
щодо права ПВ або бібліографічної інформації. Документи можуть стосуватися будь-
якого типу заявки категорії А або будь-якого виду права ПВ категорії F . Події у цій 
категорії можуть мати місце на будь-якій стадії.  
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Q10.  Документ опубліковано: Документ було опубліковано ВПВ. Ця категорія охоплює 
випадки публікації заявки, документа щодо права ПВ або бібліографічної інформації, 
але не обмежується ними.  

Q11*. Певну бібліографічну інформацію про заявку опубліковано (Певну бібліографічну 
інформацію про заявку та заявника, наприклад, номер заявки, назва винаходу та ім’я 
заявника, було опубліковано до публікації поданої заявки). 

Q12*. Заявку опубліковано (Заявку було опубліковано ВПВ; ВПВ може приймати заявку 
іноземною мовою для цілей встановлення дати подання заявки; однак, загалом, ВПВ 
вимагає, щоб заявник подавав переклад заявки мовою, якою ВПВ публікує її, до того, 
як вона буде опублікована). 

Q13*. Документ щодо права ПВ опубліковано (Документ стосовно наданого або 
зареєстрованого права ПВ або права ПВ, яке ВПВ має намір надати, було 
опубліковано). 

Q14*. Заявку на секретний винахід або право ПВ розсекречено та опубліковано (Заявку на 
секретний винахід або право ПВ було розсекречено та опубліковано). 

Q15*. Більш рання публікація анульована (Публікація, у тому числі заявки, документа щодо 
права ПВ або бібліографічної інформації, була анульована або відкликана ВПВ). 

Q16*. Копія документа, що засвідчує право ПВ надана (Офіційна копія документа, що 
засвідчує право ПВ, була надана). 

Q17*.  Змінений документ опубліковано (Змінений документ було опубліковано). 

R. Зміна даних про сторону: Ця категорія є групою подій, що стосуються внесення до 
реєстру ВПВ запису щодо змін у даних про сторону. Ця категорія охоплює, наприклад, 
випадки, коли ВПВ вносить до реєстру запис щодо змін про сторону, пов’язану із 
заявкою або правом ПВ, як то, заявника (заявників), власника (власників), винахідника 
(винахідників) або представника (представників). Ця категорія також охоплює події, 
що стосуються внесення до реєстру запису щодо змін у контактній інформації сторони. 
Зміна даних може стосуватися будь-якого типу заявки категорії А або будь-якого виду 
права ПВ категорії F. Події у цій категорії можуть мати місце на будь-якій стадії.  

R10.  Запис щодо зміни даних про сторону внесено до реєстру: Запис щодо зміни у даних, 
що ідентифікують сторону, пов’язаний із заявкою або правом ПВ, було внесено до 
реєстру ВПВ. Ця категорія охоплює, але не обмежується випадками, коли запис щодо 
зміни імені (імен), складу або контактної інформації сторони, наприклад, заявника 
(заявників), власника (власників), винахідника (винахідників) або представника 
(представників), було внесено до реєстру ВПВ. Ця категорія також охоплює випадки, 
коли ВПВ вносить до реєстру запис щодо зміни права власності у зв’язку з передачею 
права, переуступкою або судовим розглядом.  

R11.  Клопотання про зміну імені заявника чи власника або передачу права власності 
отримано (Клопотання про зміну імені (імен) заявника (заявників) або власника 
(власників), передачу права власності або правонаступництво було отримано або 
судовий розгляд було розпочато для зміни заявника (заявників) або власника 
(власників) відповідно до заявки або права ПВ). 
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R12*. Запис щодо зміни імені заявника або власника чи переуступки права власності 
внесено до реєстру (Запис щодо зміни заявника (заявників) або власника (власників) 
заявки або права ПВ, або передачі права власності, або правонаступництва, було 
внесено до реєстру ВПВ. Це може мати місце у зв’язку із виправленням помилок в 
імені, зі зміною юридичної назви, переуступкою права власності або 
правонаступництвом). Ця детальна подія призначена для використання ВПВ, які не 
можуть розрізняти R13 та R14. Якщо це розрізнення можливе, рекомендується 
використовувати R13 і R14. 

R13*.  Запис щодо зміни імені заявника або власника внесено до реєстру (Запис щодо зміни 
імені (імен) заявника (заявників) або власника (власників) заявки або права ПВ, або 
передачі права власності, або правонаступництва, було внесено до реєстру ВПВ. 
Найпоширенішою причиною для такої зміни є виправлення помилок в імені, 
орфографічні помилки або зміни юридичної назви, наприклад, при корпоративному 
злитті).  

R14*.  Запис щодо передачі права власності внесено до реєстру (Запис щодо передачі права 
власності або правонаступництва заявки або права ПВ у зв'язку з судовим розглядом 
було внесено до реєстру ВПВ. Ця подія вказує на те, що одна сторона надає права 
іншій стороні, наприклад, добровільний обмін, правонаступництво, або договірне 
зобов’язання). 

R15.  Клопотання про зміну винахідника отримано (Клопотання про зміну в імені (іменах) 
винахідника або складу винахідників було подано або судовий розгляд було 
розпочато для зміни винахідника (винахідників) заявки або права ПВ). 

R16*. Запис щодо зміни винахідника внесено до реєстру (Запис щодо зміни винахідника 
(винахідників), у тому числі зміни в імені або складі, було внесено до реєстру ВПВ). 

R17*.  Запис щодо зміни представника внесено до реєстру (Запис щодо зміни представника 
(представників) заявника або власника, у тому числі зміна в імені або складі, було 
внесено до реєстру ВПВ). 

R18*. Запис щодо зміни контактної інформації сторони внесено до реєстру (Запис щодо 
зміни контактної інформації, такої як електронна адреса, поштова адреса, телефонний 
номер сторони, було внесено до реєстру ВПВ). 

R19. Клопотання про зміну даних про сторону відхилено (Клопотання про зміну даних про 
сторону не могло бути прийнято, було відхилено або було відкликано). 

S.  Ліцензування та пов’язані з ним питання: Ця категорія є групою подій, що стосуються 
внесення до реєстру ВПВ записів про ліцензування та змін до них. Ця категорія 
охоплює, наприклад, випадки, коли ВПВ вносить до реєстру запис, що ліцензія, 
зобов’язання, забезпечувальний інтерес були погоджені, змінені, анульовані або 
передані. Інформація щодо ліцензування може стосуватися будь-якого типу заявки 
категорії А або будь-якого виду права ПВ категорії F. Події цієї категорії можуть мати 
місце на будь-якій стадії.  

S10.  Запис інформації про ліцензування внесено до реєстру: Запис інформації про 
ліцензування внесено ВПВ. Ця категорія охоплює, але не обмежується випадками, 
коли запис щодо ліцензійної угоди між власником права ПВ та іншою стороною було 



сторінка 29 

 

 

 вересень 2019 
 

внесено до реєстру або запис щодо її зміни, анулювання, передачі було внесено до 
реєстру ВПВ.  

S11*.  Запис щодо добровільної ліцензії внесено до реєстру (Запис щодо добровільного 
ліцензування за договором, на виключній та на невиключній основі, між заявником 
або власником права ПВ та іншою стороною було внесено до реєстру). 

S12*.  Внесений до реєстру запис щодо добровільної ліцензії змінено (Внесений до реєстру 
запис щодо добровільної ліцензії було змінено). 

S13*. Внесений до реєстру запис щодо добровільної ліцензії анульовано (Внесений до 
реєстру запис щодо добровільної ліцензії було анульовано). 

S14*. Запис щодо виключної добровільної ліцензії внесено до реєстру (Запис щодо 
добровільного ліцензування за договором, на виключній основі, між заявником або 
власником права ПВ та іншою стороною було внесено до реєстру). 

S15*.  Внесений до реєстру запис щодо виключної добровільної ліцензії змінено (Запис, 
внесений до реєстру, щодо виключної добровільної ліцензії було змінено). 

S16*.  Внесений до реєстру запис щодо виключної добровільної ліцензії анульовано (Запис, 
внесений до реєстру, щодо виключної добровільної ліцензії було анульовано). 

S17*. Запис щодо невиключної добровільної ліцензії внесено до реєстру (Запис щодо 
добровільного ліцензування за договором, на невиключній основі, між заявником або 
власником ПВ та іншою стороною було внесено до реєстру). 

S18*.  Внесений до реєстру запис щодо невиключної добровільної ліцензії змінено 
(Внесений запис щодо невиключної добровільної ліцензії було змінено). 

S19*. Внесений до реєстру запис щодо невиключної добровільної ліцензії анульовано 
(Внесений запис щодо невиключної добровільної ліцензії було анульовано). 

S20*.  Запис щодо забезпечувального інтересу внесено до реєстру (Запис щодо 
забезпечувального інтересу, застави або зобов’язання між заявником або власником 
права ПВ та іншою стороною було внесено до реєстру). 

S21*.  Внесений до реєстру запис щодо забезпечувального інтересу змінено (Внесений до 
реєстру запис щодо забезпечувального інтересу, застави або зобов’язання між 
заявником або власником права ПВ та іншою стороною було змінено). 

S22*.  Внесений до реєстру запис щодо забезпечувального інтересу анульовано (Внесений 
до реєстру запис щодо забезпечувального інтересу, застави або зобов’язання між 
заявником або власником права ПВ та іншою стороною було анульовано). 

S23*.  Запис щодо примусової ліцензії внесено до реєстру (Запис щодо примусової ліцензії 
було внесено до реєстру після надання ліцензії ВПВ, щоб дозволити іншій стороні 
виробляти, використовувати або імпортувати товар або технологію, що охороняється, 
без згоди заявника або власника права ПВ). 

S24*.  Внесений до реєстру запис щодо примусової ліцензії змінено (Внесений до реєстру 
запис щодо примусової ліцензії було змінено). 

S25*.  Внесений до реєстру запис щодо примусової ліцензії анульовано (Внесений до 
реєстру запис щодо примусової ліцензії було анульовано). 

S26*. Запис щодо можливості придбання або стосовно пропозиції ліцензії за ініціативою 
заявника або власника права ПВ внесено до реєстру (До реєстру було внесено запис 
щодо можливості придбання або пропозиції заявника або власника права ПВ надати 
ліцензію на використання його прав для третіх сторін шляхом зобов’язуючої та 
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незобов’язуючої домовленості, наприклад, незобов’язуюча зацікавленість в наданні 
ліцензії або готовність надати ліцензію). 

S27*.  Внесений до реєстру запис щодо наявності або пропозиції ліцензії за ініціативою 
заявника або власника права ПВ анульовано (Внесений до реєстру запис щодо 
наявності або пропозиції ліцензії за ініціативою заявника або власника права ПВ було 
анульовано). 

S28*.  Запис щодо договору про сплату ліцензійних платежів (роялті) внесено до реєстру 
(Запис щодо договору про сплату ліцензійних платежів (роялті) між заявником або 
власником права ПВ чи іншою особою внесено до реєстру). 

S29*.  Внесений до реєстру запис щодо договору про ліцензійні платежі (роялті) змінено 
(Внесений до реєстру запис щодо договору про ліцензійні платежі (роялті) було 
змінено). 

S30*.  Внесений до реєстру запис щодо договору про ліцензійні платежі (роялті) анульовано 
(Внесений до реєстру запис щодо договору про ліцензійні платежі (роялті) було 
анульовано). 

S31*.  Запис щодо субліцензії внесено до реєстру (Запис щодо субліцензії між ліцензіатом та 
субліцензіатом було внесено до реєстру). 

S32*.  Внесений до реєстру запис щодо субліцензії змінено (Внесений до реєстру запис 
щодо субліцензії було змінено). 

S33*.  Внесений до реєстру запис щодо субліцензії анульовано (Внесений до реєстру запис 
щодо субліцензії було анульовано). 

S34*.  Запис щодо концесії внесено до реєстру (Запис щодо концесії було внесено до 
реєстру). 

S35*.  Внесений до реєстру запис щодо концесії змінено (Внесений до реєстру запис щодо 
концесії було змінено). 

S36*.  Внесений до реєстру запис щодо концесії анульовано (Внесений до реєстру запису 
щодо концесії було анульовано). 

S37*.  Запис щодо субконцесії внесено до реєстру (Запис щодо субконцесії було внесено до 
реєстру). 

S38*.  Внесений запис щодо субконцесії змінено (Внесений до реєстру запис щодо 
субконсцесії було змінено). 

S39*.  Внесений запис щодо субконцесії анульовано (Внесений до реєстру запис щодо 
субконцесії було анульовано). 

T.  Коригування адміністративних процедур: Ця категорія є групою подій, що стосуються 
коригування адміністративних процедур, які застосовуються ВПВ. Ця категорія 
охоплює, наприклад, продовження встановленого строку або подальше здійснення 
необхідної процедури. Ця категорія також охоплює припинення, призупинення або 
переривання адміністративної процедури або відновлення припиненої, призупиненої 
або перерваної адміністративної процедури. Коригування можуть стосуватися будь-
якого типу заявки категорії А або будь-якого виду права ПВ категорії F. Події у цій 
категорії мають місце на будь-якій стадії. 

Т10.  Адміністративна процедура відкоригована: Адміністративна процедура була 
відкоригована. Ця категорія охоплює продовження встановленого строку, 
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припинення, призупинення або переривання адміністративної процедури, але не 
обмежується цим.  

Т11.  Отримано клопотання про продовження встановленого строку. (Клопотання про 
продовження встановленого строку або подальший розгляд було отримано). 

Т12.  Продовження встановленого строку не надано (Клопотання про продовження 
встановленого строку або продовження розгляду не могло бути прийнято, було 
відхилено або було відкликано). 

Т13. Продовження встановленого строку надано. (Клопотання про продовження 
встановленого строку було отримано). 

Т14.  Адміністративну процедуру припинено або призупинено (Адміністративну процедуру 
було припинено, призупинено або скасовано). 

Т15.  Адміністративну процедуру перервано (Адміністративну процедуру було перервано). 
Т16.  Адміністративну процедуру відновлено (Адміністративну процедуру, яку попередньо 

було припинено, призупинено, скасовано або перервано, було відновлено). 

U.  Сплата: Ця категорія є групою подій, що стосуються сплати зборів. Ця категорія 
охоплює, наприклад, сплату збору за поновлення, підтримання чинності або інший 
належний до сплати збір. Сплата може стосуватися будь-якого типу заявки категорії А 
або будь-якого виду права ПВ категорії F. Події у цій категорії мають місце на будь-якій 
стадії.  

U10.  Збір сплачено: Сплата збору була здійснена. Ця категорія охоплює повну або неповну 
сплату збору за поновлення, підтримання чинності або іншого належного до сплати 
збору, але не обмежується ними. 

U11*. Повна сплата збору за поновлення або підтримання чинності (Повну сплату збору за 
поновлення або підтримання чинності було здійснено). 

U12*.  Належний до сплати збір здійснено (Належний до сплати збір було здійснено). 
U13.  Збір за поновлення або підтримання чинності не сплачено (Збір за поновлення або 

підтримання чинності не було сплачено до встановленої дати оплати). 
U14. Належний до сплати збір не здійснено (Належний до сплати збір не було здійснено). 
U15. Неповна сплата збору за поновлення або підтримання чинності, що змінює обсяг 

права ПВ (Неповну сплату збору за поновлення або підтримання чинності було 
здійснено, і тому відбулася зміна обсягу права ПВ). 

V.  Оскарження: Ця категорія є групою подій, що стосуються оскарження рішення, 
прийнятого у ході діловодства щодо права ПВ. Ця категорія охоплює, наприклад, 
клопотання заявника, власника права ПВ або третьої сторони щодо оскарження в 
адміністративному або судовому порядку будь-якого рішення, прийнятого під час 
діловодства щодо права ПВ, та результати процедури такого оскарження. По суті 
результат оскарження може бути пов'язаний з подією в іншій категорії, наприклад, 
заявку припинено, заявку поновлено, право ПВ надано, дію права ПВ припинено або 
право ПВ збережено. Оскарження може стосуватися будь-якого типу заявки категорії 
А або будь-якого виду права ПВ категорії F. Події у цій категорії мають місце на будь-
якій стадії.  
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V10.  Оскарження отримано: Оскарження рішення, прийнятого під час діловодства щодо 
права ПВ, надійшло до адміністративного органу, судової колегії, колегіального органу 
або суду. Ця категорія охоплює, але не обмежується випадками, коли заявник або 
власник права ПВ звертається щодо оскарження рішення, прийнятого експертом під 
час діловодства щодо права ПВ.  

V11*. Оскарження в адміністративному порядку отримано (Оскарження рішення було 
подано до адміністративного органу, судової колегії, колегіального органу або суду). 

V12*.  Оскарження у судовому порядку отримано (Оскарження рішення надійшло до суду 
або судового органу). 

V13.  Оскарження не прийнято, відхилено або відкликано (Оскарження не могло бути 
прийнято, було відхилено або було відкликано). 

V14.  Рішення повернено на повторний розгляд (Оскарження було задоволено та 
апеляційний орган повернув рішення для перегляду першочерговій інстанції, яка 
приймає рішення). 

V15.  Рішення замінено (Оскарження було задоволено та апеляційний орган замінив власне 
рішення на першочергове рішення). 

W.  Інше: Ця категорія охоплює події, які не можуть бути класифіковані за будь-якою 
іншою категорією. Рекомендовано використовувати цю категорію як крайній захід для 
незвичайних випадків, коли найширше тлумачення опису всіх інших категорій не 
описує національну/регіональну подію коректно (наприклад, застарілі події або 
проміжні/внутрішні події). 

W10.  Інша подія, яка мала місце: Подія, яка не може бути класифікована за будь-якою 
іншою категорією (наприклад, застаріла подія або проміжна/внутрішня подія). 

Y.  Виправлення або вилучення інформації про подію: Ця категорія є групою подій, що 
стосуються виправлення або вилучення помилкових відомостей про подію, які раніше 
було надано ВПВ. Ця категорія охоплює, наприклад, виправлення в коді статусу події 
заявки або права ПВ, передбаченого в цьому Стандарті, або виправлення чи 
вилучення події, відомості про яку було помилково опубліковано в бюлетені, реєстрі 
ПВ або в інших опублікованих документах. Інформація про подію може стосуватися 
будь-якого типу заявки категорії А або будь-якого виду права ПВ категорії F. Події цієї 
категорії можуть мати місце на будь-якій стадії. 

Y10.  Відомості про подію виправлено або вилучено: Помилки у даних про правовий статус 
були виправлені або вилучені. Ця категорія охоплює, але не обмежується, 
виправленнями даних про правовий статус, наданих відповідно до цього Стандарту, 
або виправленням чи вилученням події, відомості про яку було помилково 
опубліковано в бюлетені, реєстрі ПВ або інших опублікованих документах. 

[Додаток ІІ наведено далі]  
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ДОДАТОК II 

ДОДАТКОВІ ДАНІ ПРО ПОДІЮ 
 

Редакція затверджена Комітетом зі стандартів ВОІВ (КСВ) 
на його сьмоій сесії 5 липня 2019 року 

 
 
1.  Кожний код статусу події може супроводжуватися додатковими даними про подію. 
Існують додаткові дані про подію, які є специфічними для подій у певній категорії, та існують 
загальні додаткові дані про подію, які є загальними для всіх подій. Загальні додаткові дані 
про подію включають: (1) країну чи регіон, де подія має юридичну силу, (2) номер бюлетеня 
та (3) коментар (тобто, текст у довільній формі). "Країна чи регіон, де подія має юридичну 
силу" – це країна або регіон, де ця подія має правові наслідки, що має особливе значення 
для регіональних відомств промислової власності (ВПВ), коли наслідок (результат) події, 
наприклад, припинення через несплату зборів за поновлення, має вплив лише у деяких 
країнах, де діє право ПВ. "Номер бюлетеня" – це номер випуску 
національного/регіонального бюлетеня, в якому публікуються відомості про 
національну/регіональну подію. ВПВ матимуть змогу надавати у "коментарях" додаткові 
дані, що стосуються події та які не було зазначено вище .  
 

Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

A  Подання заявки Ця категорія є групою подій, які 
стосуються подання різних типів заявок на 
право ПВ. Вона охоплює, наприклад, 
випадки, коли національне або 
регіональне ВПВ одержує заявку на 
надання права ПВ разом з будь-якою 
додатковою документацією та зборами, 
необхідними для встановлення дати 
подання заявки згідно з національним або 
регіональним законодавством чи 
конвенцією або Договором про патентну 
кооперацію (РСТ), у залежності від вимог, 
що застосовуються. Типи заявок, які 
охоплює категорія, включають в себе 
патенти на винаходи, корисні моделі, 
свідоцтва додаткової охорони, патенти на 
сорти рослин, патенти на промислові 
зразки, авторські свідоцтва на винаходи, 
свідоцтва про корисність та додаткові 
патенти. Ця категорія також включає події, 
що відносяться до подання попередньої 
заявки, виділеної заявки, продовження 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Ідентифікація 
пов’язаного 
документа 
(наприклад, ID 
основного 
документа) 

5. Дата пріоритету 

6. Дата подання 
міжнародної заявки 
за договором РСТ 
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Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

заявки, часткового продовження заявки 
або заявки на перетворення. Вона також 
охоплює перехід міжнародної заявки до 
національної або регіональної фази. 

7. Дата подання 
регіональної заявки  

8. Імена заявників  

9. Розділені заявки 

B  Припинення 
розгляду заявки 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються припинення розгляду будь-
якого типу заявки категорії А. Вона 
охоплює, наприклад, випадки, коли 
заявка була відкликана за власним 
бажанням заявника, вважалась такою, що 
була відкликана, залишена без руху, 
такою, строк розгляду якої завершився, 
або відхилена ВПВ. Події у цій категорії 
можуть переміщувати заявку зі стадії 
подання, стадії експертизи або стадії 
перегляду на етапі до надання права, на 
стадію можливого припинення 
дії/припинення дії. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

C  Поновлення заявки Ця категорія є групою подій, що 
стосуються поновлення будь-якої заявки 
категорії А після того, як її розгляд було 
припинено. Вона охоплює, наприклад, 
випадки, коли заявку було поновлено 
після подання клопотання про 
поновлення заявки та сплати не 
сплаченого раніше збору, у відповідь на 
виконання прострочених дії або рішення, 
внаслідок чого було припинено розгляд 
заявки, або внаслідок оскарження. Події у 
цій категорії можуть переміщувати заявку 
зі стадії можливого припинення дії/ 
припинення дії на стадію подання, стадію 
експертизи або на стадію перегляду на 
етапі до надання права. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі)  

4. Дата припинення 
дії  

D Пошук та експертиза Ця категорія є групою подій, що 
стосуються процедур експертизи та 
пошуків на визначення рівня техніки для 
будь-якої заявки категорії А. Вона 
охоплює, наприклад, формальну 
експертизу або кваліфікаційну експертизу. 
Вона також охоплює подання клопотання 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу 

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
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 вересень 2019 
 

Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

про проведення пошуку на визначення 
рівня техніки та повідомлення ВПВ про 
намір надати право ПВ. Події у цій 
категорії можуть переміщувати заявку зі 
стадії подання або стадії оскарження на 
етапі до надання права на стадію 
експертизи.  
 

текст у довільній 
формі)  

4. Вид пошуку 
(наприклад, 
первинний, 
подальший стосовно 
винаходу, 
додатковий пошук 
внаслідок зміни 
заявленого обсягу 
правової охорони 
відповідно до 
формули) 

5. Замовник пошуку 
(наприклад, заявник, 
третя сторона, чи за 
ініціативою ВПВ) 

6. Замовник 
експертизи 
(наприклад, заявник, 
третя сторона, чи за 
ініціативою ВПВ) 

E  
 

Клопотання про 
перегляд на етапі до 
надання права ПВ 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються клопотання про перегляд на 
етапі до надання права для будь-якої 
заявки категорії А. Вона охоплює, 
наприклад, клопотання щодо заперечення 
на етапі до надання права, щодо 
повторної експертизи на етапі до надання 
права, або щодо обмеження на етапі до 
надання права. Вона також охоплює 
випадки, коли таке клопотання не могло 
бути подане, було відхилене або 
відкликане. Події в цій категорії можуть 
переміщувати заявку зі стадії експертизи 
або зі стадії припинення дії/можливого 
припинення дії на стадію оскарження на 
етапі до надання права ПВ. 

 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Додаткові 
відомості щодо 
суду/судового органу 
(наприклад, назва 
суду, судового 
органу, відповідного 
органу ВПВ)  

5. Ім'я (імена) 
сторони (сторін) 
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 вересень 2019 
 

Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

6. Ім'я (імена) 
представника та його 
контактні дані 

F Надання права ПВ 
 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються дати набуття чинності права ПВ 
і/або внесення відомостей про право ПВ 
до реєстру ВПВ. Вона охоплює, наприклад, 
випадки, коли було надано право ПВ після 
проведення експертизи, оскарження, 
перегляду на етапі до надання права, або 
неможливість прийняття, відхилення або 
відкликання клопотання про проведення 
перегляду на етапі до надання права. 
Види права ПВ, які охоплює ця категорія, 
включають патенти на винаходи, корисні 
моделі, свідоцтва додаткової охорони, та 
будь-які інші права ПВ, які випливають із 
типів заявок категорії А. Події у цій 
категорії можуть переміщувати заявку зі 
стадії експертизи або стадії перегляду на 
етапі до надання права ПВ, на стадію 
надання права ПВ. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Ім'я 
зареєстрованого 
власника 

5. Посилання на 
рішення за 
результатом 
перегляду на етапі до 
надання права ПВ  
(наприклад, 
постанова суду чи 
судового органу після 
перегляду на етапі до 
надання права) 

G Охорона після 
завершення дії права 
ПВ 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються охорони права ПВ після 
завершення його дії для будь-якого виду 
права ПВ категорії F. Вона охоплює, 
наприклад, клопотання про коригування 
строку дії патенту (PTA), продовження 
строку дії патенту (PTE) або надання 
свідоцтва додаткової охорони (SPC), а 
також охоплює пов’язані події, які 
відбуваються внаслідок подання такого 
клопотання. Події у цій категорії 
відбуваються на стадії надання права ПВ. 

 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Строк 
продовження 
чинності 
(наприклад, дата 

завершення строку 

дії PTA, PTE чи 
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Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

продовженого строку 

дії SPC) 

5. Діюча речовина 

(загальна та 

брендова назва) 

6. Медичні показання 
(стадія 
захворювання) 

H Припинення дії права 
ПВ 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються припинення дії права ПВ для 
будь-якого виду права ПВ категорії F. Вона 
охоплює, наприклад, припинення дії 
права ПВ після перегляду рішення про 
його надання, оскарження, відмови у 
поновленні або втрати чинності чи 
завершення строку дії. Події в цій категорії 
можуть переміщувати право ПВ зі стадії 
надання або перегляду на етапі після 
надання права, на стадію можливого 
припинення дії/припинення дії. 

 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Відмітка Ex tunc or 
Ex nunc 

5. Категорія установи, 
яка приймає рішення 
(наприклад, 
національний суд, 
судовий орган, ВПВ) 

K Поновлення права 
ПВ 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються поновлення права ПВ після 
його припинення для будь-якого виду 
права ПВ категорії F. Вона охоплює, 
наприклад, клопотання про поновлення і 
рішення про поновлення права ПВ, у тому 
числі через оскарження. Події у цій 
категорії можуть переміщувати право ПВ 
зі стадії можливого припинення 
дії/припинення дії на стадію надання або 
стадію перегляду на етапі після надання. 
 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Категорія підстави 
для поновлення 
(наприклад, після 
сплати збору) 
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Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

5. Дата припинення 

6. Дата закінчення 
строку дії 

L Клопотання щодо 
перегляду наданого 
права ПВ 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються клопотання про перегляд 
права ПВ після його надання для будь-
якого виду права ПВ категорії F. Вона 
охоплює, наприклад, клопотання про 
заперечення на етапі після надання права, 
повторної експертизи, обмеження, 
перенадання права ПВ, відмови або 
визнання недійсним. Вона також охоплює 
випадки, коли таке клопотання не може 
бути прийняте, є відхиленим або 
відкликаним. Події у цій категорії можуть 
переміщувати право ПВ зі стадії надання 
або стадії можливого припинення 
дії/припинення дії на стадію перегляду на 
етапі після надання. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Ім'я (імена) 
сторони (сторін) 

5. Ім'я (імена) 
представника та його 
контактні дані 

M Збереження права 
ПВ 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються збереження наданого права 
ПВ в повному обсязі або в зміненій формі 
в результаті перегляду на етапі після 
надання для будь-якого виду права ПВ 
категорії F. Ця категорія охоплює, 
наприклад, випадки, коли право ПВ 
збережено в повному обсязі або зміненій 
формі після оскарження, перегляду 
наданого права ПВ або неможливості 
прийняття, відхилення або відкликання 
клопотання про перегляд наданого права 
ПВ. Події у цій категорії можуть 
переміщувати право ПВ зі стадії перегляду 
на етапі після надання права на стадію 
надання. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі)  

4. Детальна 
інформація щодо 
перегляду права ПВ 
(наприклад, 
інформація щодо 
перегляду права ПВ, 
наприклад, 
включаючи відомості 
щодо рішення суду) 

5. Категорія установи, 
яка приймає рішення 
(наприклад, 
національний суд, 
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Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

судовий орган, ВПВ) 

N Припинення дії Ця категорія є групою подій, що 
стосуються припинення дії заявки будь-
якого типу категорії А або права ПВ будь-
якого виду категорії F без можливості 
поновлення. Ця категорія охоплює, 
наприклад, випадки, коли дія заявки або 
права ПВ було припинено ВПВ або судом. 
Події в цій категорії виникають не в усіх 
ВПВ. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі)  

P Зміна документа Ця категорія є групою подій, що 
стосуються змін до заявки, документа 
щодо права ПВ або іншого документа, що 
виникає поза контекстом перегляду на 
стадії до надання або перегляду наданого 
права ПВ. Вона охоплює, наприклад, зміни 
та виправлення помилок в заявках або 
документах щодо права ПВ. Документи 
можуть стосуватися будь-якого типу 
заявки категорії А або будь-якого виду 
права ПВ категорії F. Події у цій категорії 
можуть мати місце на будь-якій стадії. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Ідентифікація 
публікації 

5. Категорія зміненої 
частини документа 
(наприклад, 
бібліографічні дані, 
заява про пріоритет, 
опис, формула 
винаходу, креслення) 

6. Категорія 
модифікації 
(наприклад, зміна 
або виправлення) 

7. Раніше 
опубліковані 
(помилкові) відомості 

8. Нові (змінені) 
відомості 

Q Публікація 
документа 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються публікації документа ВПВ. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
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Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

Вона охоплює, наприклад, публікацію ВПВ 
заявки, документа щодо права ПВ або 
бібліографічної інформації. Документи 
можуть стосуватися будь-якого типу 
заявки категорії А або будь-якого виду 
права ПВ категорії F. Події у цій категорії 
можуть мати місце на будь-якій стадії.  

 

юридичну силу 

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Вид патентного 
документа (Стандарт 
ВОІВ ST.16) 

5. Ідентифікація 
публікації 

R Зміна даних про 
сторону 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються внесення до реєстру ВПВ 
запису щодо змін у даних про сторону. Ця 
категорія охоплює, наприклад, випадки, 
коли ВПВ вносить до реєстру запис щодо 
змін про сторону, пов’язану із заявкою або 
правом ПВ, як то, заявника (заявників), 
власника (власників), винахідника 
(винахідників) або представника 
(представників). Ця категорія також 
охоплює події, що стосуються внесення до 
реєстру запису щодо змін у контактній 
інформації сторони. Зміна даних може 
стосуватися будь-якого типу заявки 
категорії А або будь-якого виду права ПВ 
категорії F. Події у цій категорії можуть 
мати місце на будь-якій стадії. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу 

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Вид запису щодо 
зміни даних про 
сторону (наприклад, 
зміна власника, зміна 
винахідника, зміна 
представника, зміна 
контактної інформації 
власника, зміна 
контактної інформації 
винахідника, зміна 
контактної інформації 
представника) 

5. Ім'я /контактна 
інформація 
попередньої сторони 

6. Код країни 
попередньої сторони 

7. Ім'я/контактна 
інформація нової 
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Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

сторони 

8. Код країни нової 
сторони 

9. Номер документа 
про переуступку 
права (наприклад, 
номер, що стосується 
передання права ПВ) 

10. Дата передання 
права власності 

11. Детальна 
інформація щодо 
процесуальних дій (у 
разі наявності) 

S Ліцензування та 
пов’язані з ним 
питання  

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються внесення до реєстру ВПВ 
записів про ліцензування та змін до них. 
Ця категорія охоплює, наприклад, 
випадки, коли ВПВ вносить до реєстру 
запис, що ліцензія, зобов’язання, 
забезпечувальний інтерес були погоджені, 
змінені, анульовані або передані. 
Інформація щодо ліцензування може 
стосуватися будь-якого типу заявки 
категорії А або будь-якого виду права ПВ 
категорії F. Події цієї категорії можуть мати 
місце на будь-якій стадії. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу 

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Номер реєстрації 
ліцензії 

5. Вид внесеного до 
реєстру запису 
(наприклад, 
початковий запис, 
поправка, 
скасування/анулюван
ня) 

6. Статус ліцензії 
(наприклад, чинна, 
нечинна, припинена) 

7. Дата початку дії 
ліцензії 

8. Строк дії ліцензії 
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Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

(тобто, тривалість 
ліцензії)/дата 
закінчення строку дії 
ліцензії 

9. Ім'я ліцензіара 
(ліцензіарів) 

10. Код країни 
ліцензіара 

11. Ім'я ліцензіата 
(ліцензіатів) 

12. Код країни 
ліцензіата 

13. Вид зміни про 
інформації щодо 
ліцензії (тобто, які 
положення було 
змінено) 

14. Територія, на яку 
поширюється дія 
ліцензії 

15. Детальна 
інформація щодо 
процесуальних дій (у 
разі наявності) 

T Коригування 
адміністративної 
процедури 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються коригування адміністративних 
процедур, які застосовуються ВПВ. Ця 
категорія охоплює, наприклад, 
продовження встановленого строку або 
подальше здійснення необхідної 
процедури. Ця категорія також охоплює 
припинення, призупинення або 
переривання адміністративної процедури 
або відновлення припиненої, 
призупиненої або перерваної 
адміністративної процедури. Коригування 
може стосуватися будь-якого типу заявки 
категорії А та будь-якого виду права ПВ 
категорії F. Події у цій категорії мають 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу 

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Категорія 
коригування 
(наприклад, 
продовження строку, 
призупинення, 
припинення, 
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Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

місце на будь-якій стадії. відновлення, 
переривання, 
затримка у роботі 
комунікаційних 
систем, строку 
продовження строку, 
надане по праву, 
порушення 
процедури з боку 
ВПВ, недотримання 
процедури з боку 
ВПВ) 

5. Підстава для 
коригування 
(наприклад, стихійне 
лихо, затримка з боку 
ВПВ, судова 
затримка, затримка з 
боку 
заявника/власника 
патенту) 

6. Дата початку та 
завершення 
(наприклад, дата, 
коли почалось 
коригування і коли 
закінчилось) 

U Сплата Ця категорія є групою подій, що 
стосуються сплати зборів. Ця категорія 
охоплює, наприклад, сплату збору за 
поновлення, за підтримання чинності або 
іншого належного до сплати збору. Сплата 
може стосуватися будь-якого типу заявки 
категорії А або будь-якого виду права ПВ 
категорії F. Події цієї категорії можуть мати 
місце на будь-якій стадії. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу  

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Вид збору 
(реєстраційний збір, 
збір за підтримання 
чинності, збір за 
поновлення права 
ПВ, інший, належний 
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Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

до сплати збір) 

5. Вчасна сплата 
(тобто, дата, на яку 
сплачено збори, 
наприклад, до цієї 
дати збори за 
поновлення не 
сплачуються) 

6. Строк сплати 
наступного збору 
(тобто, дата, до якої 
наступний збір має 
бути сплачено) 

7. Рік сплати збору 

8. Детальна 
інформація стосовно 
поновлення 
(наприклад, 
тривалість 
поновлення, зміни 
обсягу правової 
охорони)  

V Оскарження Ця категорія є групою подій, що 
стосуються оскарження рішення, 
прийнятого у ході діловодства щодо права 
ПВ. Ця категорія охоплює, наприклад, 
клопотання заявника, власника права ПВ 
або третьої сторони щодо оскарження в 
адміністративному або судовому порядку 
будь-якого рішення, прийнятого під час 
діловодства щодо права ПВ та результату 
процедури такого оскарження. По суті 
результат оскарження може бути 
пов'язаний з подією в іншій категорії, 
наприклад: заявку припинено, заявку 
відновлено, права ПВ надано, дію права 
ПВ припинено, або права ПВ збережено. 
Оскарження може стосуватися будь-якого 
типу заявки категорії А або будь-якого 
виду права ПВ категорії F. Події цієї 
категорії можуть мати місце на будь-якій 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу 

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Апеляційний орган 

5. Рішення, що було 
оскаржено 

6. Детальні відомості 
щодо рішення по 
оскарженню 

7. Посилання на 
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Код 
категорії 

Назва категорії Опис категорії 
Додаткові відомості 

про подію 

стадії. рішення 

W Інше Ця категорія охоплює події, які не можуть 
бути класифіковані за будь-якою іншою 
категорією. Рекомендовано 
використовувати цю категорію як крайній 
захід для незвичайних випадків, коли 
найширше тлумачення опису всіх інших 
категорій не описує 
національну/регіональну подію коректно 
(наприклад, застарілі події або 
проміжні/внутрішні події). 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу 

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Опис національної/ 
регіональної події 

Y Виправлення і 
вилучення 
інформації про подію 

Ця категорія є групою подій, що 
стосуються виправлення або вилучення 
помилкових відомостей про подію, які 
раніше було надано ВПВ. Ця категорія 
охоплює, наприклад, виправлення в коді 
статусу події заявки чи права ПВ, 
передбаченого цим Стандартом, або 
виправлення чи вилучення події, відомості 
про яку було помилково опубліковано в 
бюлетені, в реєстрі ПВ або в інших 
опублікованих документах. Інформація 
про подію може стосуватися будь-якого 
типу заявки категорії А або будь-якого 
виду права ПВ категорії F. Події цієї 
категорії можуть мати місце на будь-якій 
стадії. 

1. Країна чи регіон, 
де подія має 
юридичну силу 

2. Номер випуску 
бюлетеня 

3. Коментар (тобто, 
текст у довільній 
формі) 

4. Ідентифікація 
статусу події (код 
статусу події і дата; 
чи єдиний 
ідентифікатор) 

5. Раніше 
опубліковані 
помилкові відомості 

6. Оновлені відомості 

 [Додаток ІІІ наведено далі]  
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ДОДАТОК ІІІ 
 

ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ ДІЛОВОДСТВА З ВИДАЧІ ПАТЕНТУ/SPC З ПРИКЛАДАМИ 
 

 Редакція затверджена Комітетом зі стандартів ВОІВ (КСВ) 
на його сьомій сесії 5 липня 2019 року 

 

1.  Цей Додаток наводить приклади видів національних/регіональних подій, які можуть 
бути співвіднесені з ключовими подіями, оскільки вони використовуються в Загальній моделі 
діловодства стосовно патентів/SPC. Приклади не є вичерпними, вони мають ілюстративний 
характер. Ключові події наведені в Загальній моделі діловодства стосовно патентів/SPC, та 
приклади національних/регіональних подій, які відповідають цим ключовим подіям, 
наведені нижче. Метою цього додатка є надання рекомендацій щодо того, як можна 
окреслити кілька різних національних/регіональних практик в рамках однієї ключової події. 
Наприклад, ключова подія "B10. Розгляд заявки припинено", три рази зазначається в 
Загальній моделі діловодства стосовно патентів/SPC (2, 5 та 10). Хоча опис цієї ключової події 
охоплює всі три сценарії, наведені нижче приклади показують, як три окремі 
національні/регіональні події можуть бути віднесені до однієї і тієї ж ключової події. 
Наведені нижче приклади також демонструють, чому відомостей про ключові події самих по 
собі, без інформації про стан та стадію, недостатньо, щоб забезпечити повне уявлення про 
правовий статус заявки чи права ПВ. 
 
2.  Загальна модель діловодства стосовно патентів/SPC призначена лише для ілюстрації та 
не описує окремі випадки для патентів (включаючи патенти на винаходи, додаткові патенти, 
патенти на сорти рослин, корисні моделі тощо); завжди існуватимуть виключення із загальної 
моделі. Також, у рамках однієї моделі неможливо описати процедури діловодства у всіх 
відомствах промислової власності; однак, ця модель описує загальне діловодство за 
заявками, патентами та SPC, яке використовується багатьма відомствами у всьому світі. 
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1.  Заявку подано  

• Було подано міжнародну заявку (РСТ) 
•  Міжнародна заявка (РСТ) перейшла на національну або регіональну фазу 
•  Національну або регіональну заявку було подано до ВПВ 
•  Було подано виділену заявку 
•  Було подано перетворену заявку  

 
2.  Розгляд заявки припинено (Стадія поданняСтадія можливого припинення 

дії/припинення дії)  
• Заявку було відкликано заявником до початку експертизи 
•  Заявку було визнано відкликаною, залишеною без руху чи такою, що втратила 

силу, оскільки заявник не сплатив необхідний збір або не подав клопотання про 
проведення експертизи по суті 

 
3.  Заявку поновлено (Стадія можливого припинення дії/припинення дії Стадія подання)  

•  Заявку, яку було припинено через несплату збору за подання, було поновлено 
ВПВ за клопотанням заявника та після сплати необхідного збору 
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4.  Розпочато чи отримано клопотання про пошук та/або експертизу (Стадія подання  
Стадія експертизи)  

•  Формальна експертиза розпочинається ВПВ 
•  Заявником було подано клопотання про проведення пошуку на встановлення 

рівня техніки 
•  Пошук на встановлення рівня техніки було розпочато за ініціативою ВПВ 
•  Заявником було подано клопотання про проведення експертизи по суті 
•  Експертизу по суті розпочато за ініціативою ВПВ 

 
5. Розгляд заявки припинено (Стадія експертизиСтадія можливого припинення 

дії/припинення дії) 
• Розгляд заявки було припинено, оскільки експертиза не могла продовжуватись 

через відсутність відповіді заявника на запит відомства протягом необхідного 
періоду часу 

•  За результатами експертизи по суті або формальної експертизи заявка була 
відхилена через невідповідність законодавству або нормам чи невиконання 
певних вимог, встановлених відомством, що розглядає заявку 

 
6.  Заявку поновлено (Стадія можливого припинення дії/припинення діїСтадія 

експертизи)  
•  Заявка, яка була припинена через відсутність відповіді заявника на запит 

відомства, повторно перейшла на стадію експертизи після сплати збору та 
надання відповіді 

 
7.  Отримано клопотання про перегляд на етапі до видачі (Стадія експертизиСтадія 

перегляду до видачі)  
• Третьою стороною було подано заперечення на етапі до видачі. 
•  Отримано клопотання про повторну експертизу на етапі до видачі. 

 
8.  Розпочато чи отримано клопотання про пошук та/або експертизу (Стадія перегляду на 

етапі до видачіСтадія експертизи)  
•  Після отримання клопотання про перегляд на етапі до видачі, заявку було 

повернуто на повторну експертизу 
 
9.  Право ПВ надано (Стадія експертизиСтадія видачі)  

•  Після проведення експертизи по суті надано право ПВ 
•  Після проведення формальної експертизи надано право ПВ 

 
10. Розгляд заявки припинено (Стадія перегляду на етапі до видачіСтадія можливого 

завершення припинення дії/припинення дії)  
•  Заперечення на етапі до видачі було задоволене та розгляд заявки було 

припинено 
 
11. Отримано клопотання про перегляд на етапі до видачі (Стадія можливого припинення 

дії/припинення діїСтадія перегляду на етапі до видачі)  
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•  Після припинення розгляду заявки через рішення відомства про те, що заявка 
була надмірно розширена, заявник звернувся з клопотанням про обмеження на 
етапі до видачі 

12.  Заявку поновлено ( Стадія можливого припинення дії/припинення діїСтадія перегляду 
на етапі до видачі)  

•  Несплата річного збору на стадії перегляду на етапі до видачі була усунута і заявку 
було поновлено 

 
13.  Право ПВ надано (Стадія перегляду на етапі до видачіСтадія видачі)  

•  Заперечення, яке було подано на етапі до видачі, було визнано неприйнятним, 
було відхилено або відкликано і право ПВ було надано 

 
14.  Охорону надано після вичерпання строку дії права ПВ (Стадія видачіСтадія видачі)  

•  Надано РТА  
•  Надано РТЕ  
•  Надано продовження строку дії за SPC  

 
15.  Отримано клопотання про перегляд наданого права ПВ (Стадія видачі  Стадія 

перегляду на етапі після видачі)  
•  Третьою стороною було подано заперечення проти наданого права ПВ на етапі 

після видачі  
•  Отримано клопотання про повторну експертизу наданого права 
•  Отримано клопотання про відмову від права ПВ 
•  Отримано клопотання про обмеження або перенадання права ПВ 
•  Отримано клопотання про припинення розгляду, анулювання, визнання 

нікчемним, скасування або визнання недійсним права ПВ у рамках 
адміністративних процедур 

 
16.  Чинність прав ПВ підтримується (Стадія перегляду на етапі після видачіСтадія видачі)  

•  Чинність прав ПВ підтримувалася повністю або у зміненому вигляді після 
заперечення на етапі після видачі, або подане заперечення було відкликане, 
відхилене або неприйнятне 

• Чинність права ПВ підтримувалася повністю або у зміненому вигляді після 
повторної експертизи, або клопотання про повторну експертизу було відкликане, 
відхилене або неприйнятне 

• Клопотання про відмову від права ПВ було відхилено  
•  Право ПВ було обмежено або перевидано 
•  Клопотання про обмеження або перенадання права ПВ було відкликане, 

відхилене або неприйнятне 
 
17.  Дію права ПВ припинено (Стадія видачіСтадія можливого припинення дії/припинення 

дії)  
•  Право ПВ припинило дію через непідтримання його чинності, наприклад, 

правовласником не сплачувались необхідні річні збори 
•  Строк дії права ПВ вичерпано 
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18.  Право ПВ поновлено (Стадія можливого припинення дії/припинення дії Стадія видачі)  

•  Право ПВ або частину права ПВ поновлено після оплати несплачених річних зборів 
або збору за поновлення  

 
19. Дію права ПВ припинено (Стадія перегляду на етапі після видачіСтадія можливого 

припинення дії/припинення дії)  
•  Отримано клопотання про відмову від права ПВ та право ПВ було переуступлено 
• Право ПВ було відкликано внаслідок адміністративної процедури припинення 

розгляду, анулювання, визнання нікчемним, скасування або визнання недійсним 
•  Дію права ПВ було припинено внаслідок заперечення на етапі після видачі 
 

20.  Отримано клопотання про перегляд наданого права ПВ (Стадія можливого припинення 
дії/припинення діїСтадія перегляду після видачі)  

•  Після втрати чинності права ПВ (у зв'язку із завершенням строку дії) правовласник 
подав клопотання про обмеження або перенадання права ПВ 

 
21.  Право ПВ поновлено (Стадія можливого припинення дії/припинення діїСтадія 

перегляду на етапі після видачі)  
•  Несплата річного збору протягом стадії перегляду на етапі після видачі була 

усунута та дію права ПВ було поновлено  
 
22. Дію заявки або права ПВ припинено (Стадія можливого припинення дії/припинення 

діїСтадія можливого припинення дії/припинення дії)  
• ВПВ встановило, що право ПВ втратило чинність без можливості поновлення дії 

(наприклад, припинення строку дії без можливості продовження строку дії або 
поновлення) 

• Суд встановив, що право ПВ втратило чинність без можливості поновлення дії 
(наприклад, суд вищої інстанції у країні встановив, що патент є недійсним, і 
рішення не може бути оскаржене) 

 [Додаток IV наведено далі] 
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ДОДАТОК IV 

ЗРАЗОК ТАБЛИЦІ СПІВСТАВЛЕННЯ МІЖ НАЦІОНАЛЬНИМИ/РЕГІОНАЛЬНИМИ ПОДІЯМИ ТА 
СТАНДАРТНИМИ ПОДІЯМИ 

 Редакція затверджена Комітетом зі стандартів ВОІВ (КСВ) 
на його сьомій сесії 5 липня 2019 року 

При впровадженні цього Стандарту слід оголосити про такий намір, та повідомити 
Міжнародному бюро ВОІВ, надавши таблицю співставлення національних/регіональних 
подій з подіями стандарту на основі запропонованого нижче шаблону. Слід зауважити, що 
ВПВ може ув’язувати кілька національних/регіональних подій з однією ключовою або 
детальною подією. 

Подія відповідно до 
Стандарту 

[Код відомства відповідно до Стандарту ВОІВ ST.3] 

Код Назва (Опис) Назва(и) національної 
або регіональної події 

мовою оригіналу 
(Опис(и) мовою 

оригіналу) 

Назва національної 
або регіональної 
події англійською 

мовою 
(Опис(и) англійською 

мовою) 

Код(и) 
національної або 

регіональної 
події (за 

необхідності) 

Примітка 

A10 Заявку подано 
(Заявку на 
право ПВ було 
подано. Ця 
категорія 
включає 
випадки, 
коли…) 

    

    

    

    

    

    

    

A11      

    

A12      

.      

.      

.      

.      

Y10      

[Додаток V наведено далі] 

 


