
Склад відомостей про заявлені і зареєстровані об’єкти інтелектуальної 

власності, інших офіційних відомостей та сповіщень для їх публікації 

 

I. Загальні положення 

 

1. Видання державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності становлять сукупність документів, що видаються в електронному 

та/або друкованому вигляді та є оперативним і вичерпним джерелом 

інформації про заявлені та зареєстровані об’єкти права інтелектуальної 

власності, а також нормативні акти та інші офіційні відомості й сповіщення.  

 

II. Номенклатура видань у сфері правової охорони інтелектуальної 

власності 

 

1.  Бюлетень «Промислова власність» – самостійне офіційне мережне 

періодичне електронне видання, оснащене інтегрованою пошуковою 

системою, яке виходить щотижня.  

Розділ бюлетеня «Відомості про заявки на торговельні марки» щоденно 

поповнюється відомостями, які вважаються опублікованими у тому номері 

бюлетеня «Промислова власність», який формується за відповідний період 

публікації.  

 

2.  Бюлетень «Авторське право і суміжні права» – друковане 

періодичне видання, яке виходить 6 разів на рік.  

Аналогом друкованого видання бюлетеня «Авторське право і суміжні 

права» є електронне видання, оснащене інтегрованою пошуковою системою. 

 

3. Опис до патенту України на винахід (корисну модель) – самостійне 

офіційне мережне електронне видання, яке видається з періодичністю виходу 

бюлетеня «Промислова власність». 

 

III. Структура видань та склад відомостей, що публікуються 

 

1. Бюлетень «Промислова власність» 

 

1.  Електронне видання бюлетеня «Промислова власність» (далі –

бюлетень) складається з двох томів:  

том 1 «Винаходи, корисні моделі, компонування напівпровідникових 

виробів»; 

том 2 «Промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення». 

 

1.1. Том 1 бюлетеня містить такі розділи: 
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офіційні повідомлення; 

 

відомості про заявки на винаходи, що містять бібліографічні дані;  

 

відомості про державну реєстрацію винаходів, що містять: 

– бібліографічні дані;  

– формули винаходів; 

 

відомості про державну реєстрацію корисних моделей, що містять: 

– бібліографічні дані;  

– формули корисних моделей; 

 

відомості про державну реєстрацію компонувань напівпровідникових 

виробів (далі – компонування), що містять: 

– бібліографічні дані;  

– реферат; 

 

сповіщення для кожного з ОПВ, що публікуються в томі 1: 

 

відомості про продовження строку чинності майнових прав 

інтелектуальної власності на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб 

захисту тварин, засіб захисту рослин, використання якого потребує дозволу 

компетентного органу; зміни до відомостей, що занесені до Державного 

реєстру України винаходів, відомості про видачу дублікатів патентів, 

відомості про виправлення очевидних помилок в описах до патентів України 

на винаходи, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що 

стосуються державної реєстрації винаходів;  

 

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру України 

корисних моделей, відомості про видачу дублікатів патентів України, 

відомості про виправлення очевидних помилок в описах до патентів України 

на корисні моделі, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, 

що стосуються державної реєстрації корисних моделей;  

 

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру України 

компонувань напівпровідникових виробів, відомості про видачу дублікатів 

свідоцтв на компонування, зміни внаслідок виправлення помилок та інші 

відомості, що стосуються державної реєстрації  компонувань.  

 

1.2. Том 2 бюлетеня містить такі розділи: 

 

офіційні повідомлення; 

 

відомості про державну реєстрацію промислових зразків, що містять: 
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- бібліографічні дані; 

- зображення (комплект зображень) промислових зразків (варіантів); 

 

відомості про заявки на торговельні марки, що містять: 

- бібліографічні дані;  

- зображення позначень, що заявляються; 

 

відомості про видачу свідоцтв України на торговельні марки, що 

містять: 

- бібліографічні дані; 

- зображення торговельних марок; 

 

відомості про торговельні марки, зареєстровані відповідно до 

Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, з 

поширенням на територію України, що містять: 

- бібліографічні дані; 

- зображення торговельних марок; 

 

відомості про торговельні марки, зареєстровані відповідно до 

Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким 

надана охорона в Україні, що містять: 

- бібліографічні дані; 

- зображення торговельних марок; 

 

відомості про добре відомі торговельні марки в Україні, що містять: 

- бібліографічні дані; 

- зображення торговельних марок; 

 

відомості про заявки на державну реєстрацію географічних зазначень 

та географічні зазначення, заявлені для надання правової охорони в Україні 

на підставі міжнародного договору, що містять (за їх наявності): 

– бібліографічні дані; 

– електронне посилання на специфікацію товару (для заявок, що 

стосуються географічного місця на території України); 

– відомості з документа, передбаченого пунктом в) частини четвертої 

статті 10 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», 

(для заявок, що стосуються географічного місця у іноземній державі); 

 

відомості про державну реєстрацію географічних зазначень, що містять 

(за їх наявності): 

– бібліографічні дані; 
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– електронне посилання на специфікацію товару або відомості з 

документа, передбаченого пунктом в) частини четвертої статті 10 Закону 

України «Про правову охорону географічних зазначень»; 

 

відомості про право на використання зареєстрованих географічних 

зазначень: 

– бібліографічні дані; 

– відомості про особу, яка має право використовувати географічне 

зазначення; 

 

сповіщення для кожного з ОПВ, що публікуються в томі 2: 

 

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру України 

промислових зразків, відомості про видачу дублікатів свідоцтв про державну 

реєстрацію промислових зразків, про зміни, які відбулися внаслідок 

виправлення помилок, та інші відомості, що стосуються реєстрації 

промислових зразків;  

 

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру свідоцтв 

України на торговельні марки, відомості про видачу дублікатів свідоцтв на 

торговельні марки, про зміни, які відбулися внаслідок виправлення помилок, 

та інші відомості, що стосуються реєстрації торговельних марок; 

  

зміни до відомостей про міжнародну реєстрацію торговельних марок, 

яким надана охорона в Україні;  

 

відомості про відмову в державній реєстрації географічних зазначень; 

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру України 

географічних зазначень, зміни, які відбулися внаслідок виправлення 

помилок, та інші відомості, що стосуються реєстрації географічних 

зазначень;    

 

2. Електронне видання має інтегровану пошукову систему, яка 

забезпечує можливість здійснення предметного (тематичного), іменного, 

нумераційного пошуків, а також пошуку за ключовими словами в 

бібліографічних даних. 

 

3. Бюлетень «Авторське право і суміжні права» 

 

1. Друковане видання бюлетеня «Авторське право і суміжні права» 

(далі – бюлетень) видається однією книгою. 

  

 Бюлетень містить такі розділи: 
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 офіційні повідомлення; 

  

 відомості про реєстрацію авторського права на твір; 

 

 відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на 

твір; 

 

 покажчики до кожного розділу офіційного бюлетеня: 

 нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права на 

твір за об’єктами авторського права; 

 іменний покажчик авторів творів; 

 іменний покажчик роботодавців; 

  

 сповіщення стосовно об’єктів авторського права, що публікуються в 

офіційному бюлетені: 

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру свідоцтв про 

реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які 

стосуються права автора на твір, відомості про визнання реєстрації 

недійсною, відомості про передачу (відчуження) майнових прав на твір, 

зміни у відомостях про передачу (відчуження) майнових прав на твір, 

відомості про надання дозволу на використання твору, зміни у відомостях 

про надання дозволу на використання твору, відомості про видачу дублікатів 

свідоцтв, відомості про виправлення очевидних помилок.  

  

2. Електронне видання за змістом та періодичністю повністю 

відповідає друкованому виданню бюлетеня, вимоги до якого встановлені 

пунктом 1 цієї глави. 

 

IV. Опис до патенту України на винахід (корисну модель) 

 

1. Види описів до патентів України 

 

До патентів України на винаходи (корисні моделі) залежно від 

процедури їх видачі публікуються такі види описів: 

опис до патенту України на винахід; 

опис до патенту України на корисну модель. 

 

2. Електронне видання опису до патенту України на винахід 

(корисну модель) 

 

1. Електронне видання опису до патенту України на винахід (корисну 

модель) включає: 
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титульну сторінку, що містить бібліографічні дані та реферат, основне 

креслення або хімічну формулу (за наявності); 

текст опису винаходу (корисної моделі); 

формулу винаходу (корисної моделі); 

креслення, на які є посилання в описі винаходу (корисної моделі), або 

інші ілюстративні матеріали (за наявності). 

 


