
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»  

(УКРПАТЕНТ)  

Н А К А З  
 

 

31 травня 2021 р.  Київ     №  73-Н/2021  

 

 

Деякі питання діяльності Апеляційної палати  

 

З метою реалізації статей 24, 33
1
 Закону України “Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі”, статей 19, 25
1
 Закону України “Про охорону прав 

на промислові зразки”, статей 15, 25 Закону України “Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг”, статті 15 Закону України “Про охорону прав на 

компонування напівпровідникових виробів”, статті 13 Закону України “Про 

правову охорону географічних зазначень”, відповідно до абзацу 

дев’ятнадцятого пункту 3.2.2, абзацу двадцять третього пункту 7.4 Статуту 

Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності”, 

затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 23.02.2021 № 362, згідно з пунктом 1 розділу 2 

Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної 

власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та 

сільського господарства України від 02.03.2021 № 433 “Про затвердження 

Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної 

власності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2021 

року за № 610/36232, листом Міністерства економіки України № 2311-

06/29917-08 від 28.05.2021  щодо погодження персонального складу 

Апеляційної палати  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити такі, що додаються: 

персональний склад Апеляційної палати Державного підприємства 

“Український інститут інтелектуальної власності”; 

бланк Апеляційної палати Державного підприємства “Український 

інститут інтелектуальної власності”; 

бланк розпорядження Апеляційної палати Державного підприємства 

“Український інститут інтелектуальної власності”. 

 2. Начальнику відділу розгляду звернень (Жмурко О.В.) забезпечити 

розміщення наказів Державного підприємства “Український інститут 

інтелектуальної власності” про затвердження рішень Апеляційної палати щодо 



 

 

об’єктів інтелектуальної власності та тексти цих рішень на офіційному веб-

сайті Укрпатенту з дати набрання чинності цим наказом. 

 3. Визнати такими, що втратили чинність накази Державного 

підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” 

від 18.03.2021 № 32-Н/2021 “Деякі питання діяльності Апеляційної палати”, від 

27.05.2021 № 67-Н/2021 “Про продовження дії наказу”. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

   

 

Генеральний директор  

 

Андрій КУДІН 
   


