
 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ"  

(Укрпатент)  

Н А К А З  

Київ 

 

 

02 січня 2020 р.    № 01-Н/2020  
 

 

Про публікацію відомостей в 

бюлетенях у 2020 році  

 

 

Відповідно до пунктів 3, 4 та на виконання пункту 7 наказу 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 18.05.2017 № 

730 «Деякі питання організації діяльності у сфері інтелектуальної власності» 

(із внесеними змінами) та з метою дотримання норм, встановлених 

законодавством України у сфері правової охорони інтелектуальної власності 

щодо реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності, та публікації 

визначених в установленому порядку офіційних відомостей в офіційних 

бюлетенях Мінекономіки з питань охорони об’єктів права інтелектуальної 

власності, а також Каталозі державних реєстрацій авторського права 

НАКАЗУЮ:  

1. Всі відомості, вміщені в бюлетені «Промислова власність», вважати 

опублікованими: 

бюлетень № 1  – 10 січня 2020 р.; 

бюлетень № 2  – 27 січня 2020 р.; 

бюлетень № 3  – 10 лютого 2020 р.; 

бюлетень № 4  – 25 лютого 2020 р.; 

бюлетень № 5 – 10 березня 2020 р.; 

бюлетень № 6 – 25 березня 2020 р.; 

бюлетень № 7 – 10 квітня 2020 р.; 

бюлетень № 8 – 27 квітня 2020 р.; 

бюлетень № 9 – 12 травня 2020 р.; 

бюлетень № 10 – 25 травня 2020 р.; 

бюлетень № 11 – 10 червня 2020 р.; 



бюлетень № 12 – 25 червня 2020 р.; 

бюлетень № 13 – 10 липня 2020 р.; 

бюлетень № 14 – 27 липня 2020 р.; 

бюлетень № 15 – 10 серпня 2020 р.; 

бюлетень № 16 – 25 серпня 2020 р.; 

бюлетень № 17 – 10 вересня 2020 р.; 

бюлетень № 18 – 25 вересня 2020 р.; 

бюлетень № 19 – 12 жовтня 2020 р.; 

бюлетень № 20 – 26 жовтня 2020 р.; 

бюлетень № 21 – 10 листопада 2020 р.; 

бюлетень № 22 – 25 листопада 2020 р.; 

бюлетень № 23 – 10 грудня 2020 р.; 

бюлетень № 24 – 28 грудня 2020 р. 
 

2. Всі відомості, вміщені в бюлетені «Авторське право і суміжні 

права», вважати опублікованими: 

 

бюлетень № 56 – 31 січня 2020 р.; 

бюлетень № 57 – 31 березня 2020 р.; 

бюлетень № 58 – 29 травня 2020 р.; 

бюлетень № 59 – 31 липня 2020 р.; 

бюлетень № 60 – 30 вересня 2020 р.; 

бюлетень № 61 – 30 листопада 2020 р.; 

бюлетень № 62 – 29 січня 2021 р. 

 

3. Керівникам відповідних структурних підрозділів Укрпатенту 

забезпечувати підготовку до публікації в розділах «Офіційні повідомлення» 

бюлетенів «Промислова власність» та «Авторське право і суміжні права» і 

передачу нормативних актів України у сфері інтелектуальної власності, 

текстів міжнародних договорів, офіційних матеріалів Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності тощо, у разі їх надходження від департаменту 

інтелектуальної власності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України (далі – Мінекономіки) до відділення 

формування баз даних та редакційно-видавничої діяльності (Матусевич І.Є.) 

для публікації у найближчому відповідному бюлетені. 

 

4. Відділенню адміністрування державних реєстрів (Лященко С.В.) 

забезпечити підготовку і передачу до Мінекономіки інформації стосовно 



відомостей, занесених до відповідних державних реєстрів, про реєстрацію 

об'єктів промислової власності, та відомостей, що подаються у розділі 

бюлетеня «Промислова власність» «Сповіщення».  

 

5. Відділенню формування баз даних та редакційно-видавничої 

діяльності (Матусевич І.Є.) забезпечити:  

 

підготовку та узгодження Каталогу державних реєстрацій авторського 

права за 2019 рік до 28 лютого 2020 року;  

 

узгодження з Мінекономіки оригіналів-макетів відповідних номерів 

бюлетеня «Промислова власність» у такі терміни: 

 

до 10 січня 2020 р. – бюлетень № 1; 

до 27 січня 2020 р. – бюлетень № 2; 

до 10 лютого 2020 р. – бюлетень № 3; 

до 25 лютого 2020 р. – бюлетень № 4; 

до 10 березня 2020 р. – бюлетень № 5; 

до 25 березня 2020 р. – бюлетень № 6; 

до 10 квітня 2020 р. – бюлетень № 7; 

до 27 квітня 2020 р. – бюлетень № 8; 

до 12 травня 2020 р. – бюлетень № 9; 

до 25 травня 2020 р. – бюлетень № 10; 

до 10 червня 2020 р. – бюлетень № 11; 

до 25 червня 2020 р. – бюлетень № 12; 

до 10 липня 2020 р. – бюлетень № 13; 

до 27 липня 2020 р. – бюлетень № 14; 

до 10 серпня 2020 р. – бюлетень № 15; 

до 25 серпня 2020 р. – бюлетень № 16; 

до 10 вересня 2020 р. – бюлетень № 17; 

до 25 вересня 2020 р. – бюлетень № 18; 

до 12 жовтня 2020 р. – бюлетень № 19; 

до 26 жовтня 2020 р. – бюлетень № 20; 

до 10 листопада 2020 р. – бюлетень № 21; 

до 25 листопада 2020 р. – бюлетень № 22; 

до 10 грудня 2020 р. – бюлетень № 23; 

до 28 грудня 2020 р. – бюлетень № 24; 

 

узгодження з Мінекономіки оригіналів-макетів відповідних номерів 

бюлетеня «Авторське право і суміжні права» у такі терміни: 



 

31 січня 2020 р. – бюлетень № 56; 

31 березня 2020 р. – бюлетень № 57; 

29 травня 2020 р. – бюлетень № 58; 

31 липня 2020 р. – бюлетень № 59; 

30 вересня 2020 р. – бюлетень № 60; 

30 листопада 2020 р. – бюлетень № 61; 

29 січня 2021 р. – бюлетень № 62; 

 

тиражування бюлетенів та їх розсилання згідно із узгодженим з 

Мінекономіки та затвердженим Укрпатентом Реєстром безоплатної розсилки 

бюлетеня «Промислова власність» та Реєстром безоплатної розсилки 

бюлетеня «Авторське право і суміжні права» відповідно до Закону України 

«Про обов’язковий примірник документів»; 

 

 видання друком двох екземплярів описів до патентів України на 

винаходи і корисні моделі з метою забезпечення видачі охоронних 

документів їх власникам та комплектування Фонду громадського 

користування (контрольний екземпляр). 

  

6. Начальнику відділу діловодства Бондаренко О.Г. ознайомити з цим 

наказом директорів з напрямів діяльності та керівників структурних 

підрозділів, безпосередньо підпорядкованих Генеральному директору.  

 

7. Начальнику відділу громадських зв’язків та протокольних заходів 

Кучинському Ю.Б. забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-

сайті та на внутрішньому порталі Укрпатенту. 

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора з 

питань інформаційних технологій Луковкіна Г.В.  

 

 

 

 
   

 

Виконуючий обов'язки Генерального 

директора  

 

Н.Л. Петрова 
      


