
Додаток 2 
до Положення про конкурс 

«Винахід року» 

 

АНКЕТА 

учасника конкурсу «Винахід року» 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Назва винаходу (корисної моделі) _______________________________________ 

1.2. Номер патенту _______________________________________________________ 

1.3. Дата публікації патенту  _______________________________________________ 

1.4. Номери поданих заявок та/або отриманих патентів на даний винахід (корисну 

модель) в іноземних державах_______________________________________________ 

1.5. Кількість проданих ліцензій (підтверджується копіями відповідних угод без 

зазначення конфіденційної інформації сторін) 

в Україні _________________ ;  за кордоном  _______________ 

1.6. Участь винаходу (корисної моделі) чи продукції, виготовленої завдяки його 

впровадженню, в міжнародних виставках (в яких саме, де проходили), 

підтверджується копіями 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Відомості про власників патенту 

2.1. Для юридичної особи 

Перелічити усіх власників патенту в тому порядку, як вони вказані у патенті, вказавши 

про кожного такі відомості: 

Повна офіційна назва організації чи установи  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Керівник організації-власника патенту (посада, прізвище, ім‘я та по батькові)  

________________________________________________________________________ 

Адреса місця реєстрації організації - власника патенту __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Адреса для листування _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 

 

Телефон  ________________________  Факс  _________________________________ 

(вказати код населеного пункту) 

Е-mail __________________________  Web-сторінка __________________________ 

 

2.2. Для фізичної особи 

Перелічити усіх власників патент у тому порядку, як вони вказані у патенті, вказавши 

про кожного такі відомості: 

Прізвище, ім’я та по батькові  ______________________________________________ 

Місце роботи, посада _____________________________________________________ 

Вік _____________ 

Адреса постійного проживання _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________ 
(вказати код населеного пункту) 

 

E-mail__________________________Web-сторінка_____________________________ 

 

3. Відомості про авторів винаходу (корисної моделі)  

3.1. Перелічити усіх авторів винаходу (корисної моделі) в тому порядку, як вони 

вказані у патенті, вказавши про кожного такі відомості (заповнюється, якщо автори не 

є власниками патенту): 

Прізвище, ім’я та по батькові  ______________________________________________ 

Місце роботи ____________________________________________________________ 

Вік  ____________________________________________________________________ 

Телефон_________________________________________________________________ 
   (вказати код населеного пункту) 

 

E-mail_____________________________    Web-сторінка__________________________ 

 

4. Відомості про винахід (корисну модель) 

4.1. Опис проблеми, яку вирішує даний винахід (корисна модель) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4.2. Галузева категорія винаходу (корисної моделі) (обрати одну, згідно п. 2 Положення) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



 

 

4.3. Результати практичної реалізації винаходу (корисної моделі)  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4.4. Екологічна складова винаходу (корисної моделі) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.5. Наукова стаття, публікації (за наявності) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. Економічна значущість 

5.1. Ступінь розробки технічного рішення (вибрати один): 

стадія НДР                                       стадія ДКР                                   

дослідне виробництво                    серійне виробництво                  

5.2. Необхідний термін для впровадження винаходу (корисної моделі) в серійне 

виробництво (заповнюється на стадії дослідного виробництва): 

 до 3-х  місяців                                  6 місяців                                          

 від 1 до 2 років                                  більше 2-х років                             

 

5.3. Бізнес-індикатори реалізації винаходу (корисної моделі)  

(розрахунок надається окремим документом Додаток 3) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5.4. Відомості рекламного характеру (не більше 50 слів) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Власник патенту ______________________                            ______________________ 
                          (підпис, печатка)                                                                            (ПІБ) 


