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Пропозиція для обговорення 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної  

власності (патентних повірених) 

 

1. Це Положення визначає порядок ведення Державного реєстру 

представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі – 

Реєстр) та видачі свідоцтв представникам у справах інтелектуальної власності 

(патентним повіреним). 

Це Положення розроблено відповідно до Законів України “Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на промислові зразки”, 

“Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, “Про охорону прав на 

компонування напівпровідникових виробів”, “Про правову охорону 

географічних зазначень” та з урахуванням Положення про представників у 

справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого 

Мінекономіки. 

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: 

Реєстр - це електронна база даних, яка містить офіційні відомості про осіб, 

які набули права на зайняття діяльністю представника у справах інтелектуальної 

власності (патентного повіреного), та інші відомості, визначені цим положенням. 

УКРНОІВІ – Державна організація “Український національний офіс 

інтелектуальної власності та інновацій”, що визначена Кабінетом Міністрів 

України Національним органом інтелектуальної власності.   

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у вищезазначених 

законах. 

3. УКРНОІВІ забезпечує здійснення реєстрації та інших дій, пов’язаних із 

веденням Реєстру. 

Під час ведення Реєстру УКРНОІВІ здійснює: 

внесення до Реєстру інформації про реєстрацію патентного повіреного; 

внесення змін до записів Реєстру у разі зміни відомостей про патентних 

повірених; 

виправлення технічних і очевидних помилок у Реєстрі; 
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внесення відомостей про зупинення права патентного повіреного на 

зайняття діяльністю;  

внесення відомостей про поновлення права патентного повіреного на 

зайняття діяльністю; 

внесення відомостей про припиненням права на зайняття діяльністю 

патентного повіреного; 

надання інформації з Реєстру у формі витягу. 

Технічне адміністрування Реєстру здійснюється УКРНОІВІ. 

Безпосереднє внесення відомостей до Реєстру забезпечують працівники 

УКРНОІВІ, відповідальні за його ведення. 

4. Реєстрація патентних повірених здійснюється на підставі рішення 

Атестаційної комісії про атестацію патентного повіреного та наказу УКРНОІВІ 

про внесення патентного повіреного до Реєстру. 

5. Реєстрація патентного повіреного в Реєстрі та видача свідоцтва 

представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) 

здійснюються за заявою особи, яка атестована як патентний повірений, про 

реєстрацію у Реєстрі та про видачу свідоцтва представника у справах 

інтелектуальної власності (патентного повіреного), що подається за зразком, 

наведеним у додатку 3 до Положення про представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого Мінекономіки. 

Зазначена заява подається до УКРНОІВІ особою, яка атестована як 

патентний повірений, не пізніше тридцяти днів з дня прийняття рішення 

Атестаційною комісією УКРНОІВІ. 

Якщо заяву не подано в цей термін, заінтересована особа повинна пройти 

атестацію повторно. 

За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності 

(патентного повіреного) сплачується збір, розмір якого визначається Кабінетом 

Міністрів України. 

Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного 

повіреного) Мінекономіки видає за формою, наведеною у додатку 2 до 
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Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних 

повірених), затвердженого Мінекономіки. 

Під час реєстрації патентного повіреного в Реєстрі патентному повіреному 

присвоюється реєстраційний номер. Реєстраційні номери патентних повірених 

присвоюються послідовно в порядку наскрізної нумерації. 

6. Запис про реєстрацію патентного повіреного у Реєстрі містить такі 

відомості: 

1) реєстраційний номер, який одночасно є номером свідоцтва; 

2) дату реєстрації патентного повіреного в Реєстрі; 

3) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) патентного повіреного; 

4) дату та номер рішення атестаційної комісії; 

5) дату та номер наказу УКРНОІВІ про внесення патентного повіреного до 

Реєстру; 

6) дата складання присяги; 

7) дані про спеціалізацію діяльності патентного повіреного; 

8) адресу для листування, номери телефонів, телетайпа, факсу, адресу 

електронної пошти; 

9) відомості про заходи, які передбачені пунктом 1 розділу VI Положення про 

представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), 

затвердженого Мінекономіки, та які застосовані до патентного повіреного; 

10) відомості про зупинення, поновлення та припинення права на 

зайняття діяльністю патентного повіреного з підстав, зазначених розділом 

VI Положення про представників у справах інтелектуальної власності 

(патентних повірених), затвердженого Мінекономіки; 

11) відомості про підвищення рівня професійної компетенції. 

7. У процесі ведення Реєстру до нього вносяться зміни у відомості про 

патентних повірених, що зазначені в пункті 6 цього Положення. 

8. З метою актуалізації відомостей про патентних повірених, що містяться 

у Реєстрі, УКРНОІВІ має право звернутися до патентного повіреного за адресою, 

що зазначена в Реєстрі, з вимогою підтвердити відомості, які містяться в Реєстрі. 
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Патентний повірений повинен надати запитувану інформацію протягом 60 

календарних днів з дня отримання відповідного запиту УКРНОІВІ. 

Повідомлення про необхідність актуалізації відомостей про патентних 

повірених, що містяться у Реєстрі, оприлюднюється на офіційному сайті 

УКРНОІВІ протягом п’яти календарних днів з дня направлення патентному 

повіреному відповідно запиту УКРНОІВІ. 

У разі якщо патентний повірений не надав у встановлений строк 

запитувану інформацію до УКРНОІВІ, це є підставою для зупинення права на 

зайняття діяльністю патентного повіреного, що оформляється наказом 

УКРНОІВІ. Інформація про це вносяться до Реєстру протягом чотирнадцяти 

календарних днів з дня прийняття відповідного наказу УКРНОІВІ. 

9. Одночасно із внесенням до Реєстру інформації, зазначеної в абзаці 

третьому пункту 8 цього Положення, УКРНОІВІ направляє патентному 

повіреному повторний запит щодо актуалізації відомостей про нього, що 

містяться у Реєстрі.  

Патентний повірений повинен надати запитувану інформацію протягом 90 

календарних днів з дня отримання відповідного запиту УКРНОІВІ. 

У разі, якщо патентний повірений надав у встановлений строк запитувану 

інформацію, права на зайняття діяльністю патентного повіреного поновлюються, 

що оформляється наказом УКРНОІВІ. Інформація про це вносяться в Реєстр 

протягом чотирнадцяти календарних днів з дня прийняття відповідного наказу 

УКРНОІВІ. 

У разі, якщо патентний повірений не надав у встановлений строк 

запитувану інформацію до УКРНОІВІ, це є підставою для припинення права на 

зайняття діяльністю патентного повіреного, що оформляється наказом 

УКРНОІВІ. Інформація про це вносяться в Реєстр протягом чотирнадцяти 

календарних днів з дня прийняття відповідного наказу УКРНОІВІ. 

Патентний повірений, стосовно якого прийнято рішення про припинення 

права на зайняття діяльністю патентного повіреного з підстави, передбаченої 

пунктом 11 цього Положення, має право атестуватися повторно не раніше ніж 
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через один рік, що відраховуються від дати прийняття відповідного наказу 

УКРНОІВІ. 

10. УКРНОІВІ вносить зміни до записів Реєстру: 

за заявою патентного повіреного про зміну відомостей, які містяться у 

Реєстрі, - у відомості, зазначені у підпунктах восьмому та одинадцятому пункту 

6 цього Положення; 

за заявою патентного повіреного про видачу нового свідоцтва 

представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) - у 

відомості, зазначені у підпункті третьому пункту 6 цього Положення; 

на підставі рішення атестаційної комісії, затвердженого наказом 

УКРНОІВІ, у зв’язку із розширенням спеціалізацій діяльності патентного 

повіреного, щодо яких атестований патентний повірений, - у відомості, зазначені 

в підпунктах четвертому, п’ятому, сьомому пункту 6 цього Положення; 

на підставі наказу УКРНОІВІ або рішення суду - у відомості, зазначені в 

підпунктах дев’ятому та десятому пункту 6 цього Положення (відомості про 

заходи, які передбачені пунктом 1 розділу VII Положення, та які застосовані до 

патентного повіреного). 

11. УКРНОІВІ вносить до Реєстру відомості про зупинення права на 

зайняття діяльністю патентного повіреного: 

1) за заявою патентного повіреного про зупинення діяльності патентного 

повіреного; 

2) на підставі рішення суду у разі визнання патентного повіреного за 

рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним; 

3) на підставі наказу УКРНОІВІ у разі застосування до патентного 

повіреного заходу у вигляді зупинення права на зайняття діяльністю патентного 

повіреного;  

4) на підставі наказу УКРНОІВІ у разі невиконання патентним повіреним 

зобов’язання щодо підвищення свого професійного рівня (підвищення 

кваліфікації); 

5) на підставі наказу УКРНОІВІ у разі ненадання патентним повіреним 
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відповіді УКРНОІВІ щодо актуалізації відомостей про нього, що містяться у 

державному реєстрі, відповідно до вимог пункту 8 цього Положення.  

12. УКРНОІВІ вносить до Реєстру відомості про поновлення права на 

зайняття діяльністю патентного повіреного на підставі заяв (рішень), 

передбачених пунктом 5 розділу VII Положення про представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого Мінекономіки. 

Відомості про підвищення рівня професійної компетенції. 

13. УКРНОІВІ вносить відомості про припинення права на зайняття 

діяльністю патентного повіреного: 

за заявою патентного повіреного у разі наявності підстав, передбачених 

підпунктами 1, 2, пункту 8 розділу VI Положення про представників у справах 

інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого Мінекономіки; 

на підставі наказу УКРНОІВІ у випадках, передбачених підпунктами 5, 6, 

8 пункту 8 розділу VII Положення про представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених), затвердженого Мінекономіки;  

на підставі рішення суду у випадках, передбачених підпунктами 3, 5, 6, 7, 

8 пункту 8 розділу VII Положення про представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених), затвердженого Мінекономіки. 

14. УКРНОІВІ вносить до Реєстру інформацію про реєстрацію патентного 

повіреного, про зміни у відомості про патентних повірених, про зупинення, 

поновлення та припинення права на зайняття діяльністю патентного повіреного 

протягом 14 календарних днів з дня отримання заяв, зазначених у пунктах 5, 10, 

11, 12, 13 цього Положення, та з дня видання наказу УКРНОІВІ чи отримання 

УКРНОІВІ рішення суду, що зазначені в пунктах 10, 11, 12, 13 цього Положення. 

15. Виправлення очевидних і технічних помилок у Реєстрі здійснюється 

УКРНОІВІ на підставі заяви патентного повіреного або у разі їх виявлення 

УКРНОІВІ з власної ініціативи з одночасним повідомленням про це патентного 

повіреного. 
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Виправлення очевидних і технічних помилок у Реєстрі здійснюється 

працівниками УКРНОІВІ протягом 14 календарних днів з дня виявлення таких 

помилок або з дня отримання заяви патентного повіреного. 

16. Відомості про реєстрацію патентного повіреного, зміни до відомостей 

про патентних повірених, відомості про виправлення технічних і очевидних 

помилок у Реєстрі та відомості про зупинення, поновлення та припинення права 

на зайняття діяльністю патентного повіреного публікуються в офіційному 

бюлетені “Промислова власність” та розміщуються на офіційному сайті  

УКРНОІВІ. 

17. Працівники УКРНОІВІ, відповідальні за ведення Реєстру, 

забезпечують повноту і достовірність унесених до Реєстру відомостей у межах 

компетенції та відповідно до законодавства. 

18. Після внесення до Реєстру відомостей щодо реєстрації патентних 

повірених УКРНОІВІ надає витяги з Реєстру за заявою будь-якої особи. Витяг 

стосується даних про реєстрацію одного патентного повіреного та містить 

відомості, визначені абзацами другим – четвертим, шостим – дванадцятим 

пункту 6 цього Положення. 

Витяг видається особі, яка подала заяву, або надсилається за адресою, 

зазначеною в заяві, протягом місяця від дати надходження заяви. Витяг 

видається за формою, наведеною у додатку до цього Положення. 
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Додаток 

до Положення Державний реєстр 

представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених)  

 

форма 

 

МІНЕКОНОМІКИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ  

«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОФІС  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ» 

(УКРНОІВІ) 

 

ВИТЯГ  

з Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності 

(патентних повірених) 

№ ____            

__________________________ 
     (дата) 

 

Представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного)  

 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)) 

включено до Державного реєстру представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених) (далі – Реєстр) ___________________________  

(реєстраційний номер, який одночасно є номером  
свідоцтва, та дата реєстрації в Реєстрі) 

Дата та номер рішення Атестаційної комісії _______________________________ 

____________________________________________________________________  

 

Продовження додатка 
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Дата та номер наказу державної організації «Український національний офіс 

інтелектуальної власності та інновацій» про внесення патентного повіреного до 

Реєстру 

____________________________________________________________________ 

 

Дані про спеціалізацію діяльності патентного повіреного ___________________ 

____________________________________________________________________  

Місце роботи та посада патентного повіреного ____________________________ 

____________________________________________________________________  

Адреса для листування, номери телефонів, телетайпа, факсу, адреса електронної 

пошти ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Відомості про заходи, які передбачені пунктом 1 розділу VI Положення про 

представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), 

затвердженого Мінекономіки, та які застосовані до патентного 

повіреного___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

Відомості про зупинення, поновлення та припинення права на зайняття 

діяльністю патентного повіреного з підстав, зазначених розділом VI Положення 

про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), 

затвердженого Мінекономіки ___________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

________________________________ 
(директор державної організації «Український 

національний офіс інтелектуальної власності та 

інновацій») 

 

_________ 
(підпис) 

___________________ 
(ім’я, прізвище) 

 

М.П.                                             


