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Додаток 1 

 

Перелік платних послуг Державного підприємства  

«Український інститут інтелектуальної власності» 

 

Назва послуги 

Розмір оплати послуги, гривень Максимальний 

строк надання 

послуги Вартість 

послуги 

ПДВ 

(20%) 

Усього 

1 2 3 4 5 

1. Послуги щодо заявок 

1.1. Надання засвідченої копії матеріалів 

заявки (пріоритетного документа) замовнику, 

який має право на ознайомлення з матеріалами 

заявки, обсягом не більш як 20 сторінок  

85,00 17,00 102,00 

10 днів 

- додатково за кожну сторінку понад 20  7,50 1,50 9,00 

- додатково за кожну копію, виготовлену разом 

з першою, але не більше чотирьох 

0,5 розміру оплати за 

першу копію 

1.2. Надання незасвідченої копії матеріалів 

заявки замовнику, який має право на 

ознайомлення з матеріалами заявки, обсягом не 

більш як 20 сторінок 

72,50 14,50 87,00 

10 днів 
- додатково за кожну сторінку понад 20 7,50 1,50 9,00 

- додатково за кожну копію, виготовлену разом 

з першою, але не більше чотирьох 

0,5 розміру оплати за 

першу копію 

1.3. Надання копії окремого документа заявки 

замовнику, який має право на ознайомлення з 

матеріалами заявки 

    

1.3.1. Копія повідомлення про встановлену 

дату подання заявки 
72,50 14,50 87,00 5 днів 

1.3.2. Копія відповіді на заперечення, обсягом 

не більш як 20 сторінок 
72,50 14,50 87,00 

10 днів 

 - додатково за кожну сторінку понад 20 7,50 1,50 9,00 

1.3.3. Копія рішення за результатами 

експертизи заявки 
72,50 14,50 87,00 10 днів 

1.3.4. Копія повідомлення про прийняття 

міжнародної заявки на експертизу 
72,50 14,50 87,00 5 днів 
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1.3.5. Копія іншого документа заявки, за кожну 

сторінку 
7,50 1,50 9,00 10 днів 

1.4. Надання довідки:     

1.4.1. Про факт надходження міжнародної 

заявки 
72,50 14,50 87,00 5 днів 

1.4.2. Про стан діловодства за міжнародною 

заявкою після її публікації в Україні 
72,50 14,50 87,00 10 днів 

1.5. Надання консультацій щодо поділу заявки 145,00 29,00 174,00 10 днів 

1.6. Проведення рекласифікації товарів і послуг 

відповідно до чинної редакції Міжнародної 

класифікації товарів і послуг для реєстрації 

знаків, за кожний клас 

72,50 14,50 87,00 10 днів 

1.7. Виконання до подання заявки розрахунку 

розміру збору за дію, пов'язану з охороною 

прав на об'єкти права інтелектуальної власності 

50,00 10,00 60,00 7 днів 

2. Послуги щодо реєстрацій об'єктів промислової власності 

2.1. Надання копії рішення про публікацію та 

внесення до відповідного державного реєстру 

відомостей про передачу права власності на 

об'єкт промислової власності або про видачу 

ліцензії на використання об'єкта промислової 

власності власнику охоронного документа чи 

його правонаступнику 

72,50 14,50 87,00 10 днів 

3. Послуги щодо охоронних документів 

3.1. Надання копії договору про передачу права 

власності на об'єкт промислової власності або 

ліцензійного договору стороні договору чи її 

правонаступнику, обсягом не більш як 20 

сторінок 

72,50 14,50 87,00 

10 днів 

- додатково за кожну сторінку понад 20 7,50 1,50 9,00 

- додатково за кожну копію, виготовлену разом 

з першою, але не більше чотирьох 

0,5 розміру оплати за 

першу копію 

3.2. Виготовлення копії охоронного документа 

для засвідчення: 
    

3.2.1. Копія з чорно-білим зображенням об'єкта 

промислової власності, обсягом не більш як 3 

сторінки 

102,50 20,50 123,00 
10 днів 

 - додатково за кожну сторінку понад 3  7,50 1,50 9,00 



3 

3.2.2. Копія з кольоровим зображенням 

промислового зразка чи знака для товарів і 

послуг, обсягом не більш як 3 сторінки 

145,00 29,00 174,00 
10 днів 

 - додатково за кожну сторінку понад  3 15,00 3,00 18,00 

3.3. Надання засвідченої копії опису до патенту 

на винахід (корисну модель), обсягом не більш 

як 20 сторінок 

102,50 20,50 123,00 
5 днів 

 - додатково за кожну сторінку понад 20 7,50 1,50 9,00 

3.4. Надання довідки:     

3.4.1. Про власника охоронного документа 72,50 14,50 87,00 10 днів 

3.4.2. Про дію охоронного документа 72,50 14,50 87,00 10 днів 

3.4.3. Про дію в Україні міжнародної реєстрації 

знака для товарів і послуг, номер якої 

зазначено у письмовому замовленні послуги 

72,50 14,50 87,00 10 днів 

3.4.4. Про видачу ліцензії на об'єкт 

промислової власності 
72,50 14,50 87,00 10 днів 

3.4.5. Про передачу права власності на об'єкт 

промислової власності 
72,50 14,50 87,00 

10 днів 

 

4. Послуги щодо зборів       

4.1. Здійснення процедури повернення збору, 

за кожний збір 
37,50 7,50 45,00 30 днів 

4.2. Здійснення процедури перезарахування 

коштів, що підлягають поверненню, в рахунок 

відповідного збору, за кожне перезарахування 

37,50 7,50 45,00 30 днів 

5. Інформаційні послуги 

5.1. Офіційний бюлетень "Промислова 

власність" на оптичному носії: 
   

5 робочих днів 

від останньої 

державної 

реєстрації 

5.1.1. Відомості за один місяць: 

- два диска офіційного бюлетеня в місяць 
54,00 - 54,00 

5.1.2. Відомості за рік 648,00 - 648,00 

5.2. Національний CD-ROM "Винаходи в 

Україні": 
   

10 робочих днів 

від останньої 

державної 

реєстрації 

5.2.1. Відомості за один місяць:  54,00 - 54,00 

 - два диска в місяць    

5.2.2. Відомості за рік 648,00 - 648,00 
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5.3. CD-ROM "Зареєстровані в Україні знаки 

для товарів і послуг": 
   

5 робочих днів 

від останньої 

державної 

реєстрації 

5.3.1. Відомості за один місяць:  

- два диска в місяць 
54,00 - 54,00 

5.3.2. Відомості за рік 648,00 - 648,00 

5.4. Акумулятивний оптичний диск DVD 

"Знаки для товарів і послуг, зареєстровані в 

Україні", що містить відомості з січня 1993 р. 

станом на дату останньої державної реєстрації 

4 260,00 - 4 260,00 

10 робочих днів 

від останньої 

державної 

реєстрації 

5.5 CD-ROM "Промислові зразки, 

зареєстровані в Україні": 
      

5 робочих днів 

від останньої 

державної 

реєстрації 

5.5.1 Відомості за один місяць:  

 - два диска в місяць 
54,00 - 54,00 

5.5.2. Відомості за рік 648,00 - 648,00 

5.6. Акумулятивний оптичний диск DVD 

"Промислові зразки, зареєстровані в Україні", 

що містить відомості з січня 1993 р. станом на 

дату останньої державної реєстрації 

2 832,00 - 2 832,00 

10 робочих днів 

від останньої 

державної 

реєстрації 

5.7. Надання письмової інформації про знаки 

для товарів і послуг, зареєстровані в Україні 

протягом одного місяця, за кожний клас МКТП 

360,00 72,00 432,00 

5 днів 

 

 

5.8. Надання письмової інформації про  знаки 

для товарів і послуг, подані до Укрпатенту 

протягом одного місяця, за кожний клас МКТП 

712,50 142,50 855,00 

5 днів 

 

 

6. Інші послуги       

6.1. Оформлення витягу з державного реєстру 

представників у справах інтелектуальної 

власності (патентних повірених) 

102,50 20,50 123,00 10 днів 

6.2. Оформлення дубліката свідоцтва 

представника у справах інтелектуальної 

власності 

102,50 20,50 123,00 30 днів 

6.3. Надання письмової консультації із 

застосування законодавства у сфері правової 

охорони інтелектуальної власності 

договір-

ний 

договірн

ий 

договірн

ий 

договір- 

ний 

7. Підготовка тематичних вибірок щодо технічних напрямів патентування 
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7.1. Опрацювання замовлення (визначення 

інструментів) 
505,00 101,00 606,00 1 день 

7.2. Тематичний пошук за узгодженими з 

замовником групами (МПК, КВЕД, 

підприємство тощо)  

- за 1 предмет пошуку 

4 020,00 804,00 4 824,00 
за один предмет 

пошуку 

 

 

 

7.3. Попередній аналіз відібраних даних 

(створення відповідних угруповань; розподіл за 

роками, регіонами, органами державного 

управління, підприємствами тощо) 

505,00 101,00 606,00 1 день 

7.4. Складання звіту про пошук  505,00 101,00 606,00 1 день 

8. Послуги, що стосуються винаходів і корисних моделей 

8.1. Надання практичних рекомендацій з 

питань складання заявочних матеріалів (за 

винятком креслень) на винахід або корисну 

модель (1 заявка) 

    

1 корисна модель  3 600,00 720,00 4 320,00 1 міс. 

1 винахід  4 800,00 960,00 5 760,00 2 міс. 

– за кожний наступний об’єкт  1 800,00 360,00 2 160,00  

Примітка 1 до пп.8.1.: при замовленні послуг  

замовнику надається можливість 

одноразового розміщення у розділі «Новини» на 

сайті Укрпатенту, тексту про винахід 

(корисну модель), після отримання патенту 

Примітка 2 до пп.8.1.: при замовленні послуг  

замовнику надається можливість розмістити 

інформацію про об’єкт промислової власності 

на «Інтернет-біржі промислової власності» зі 

знижкою 50% від вартості послуг, які 

надаються на Інтернет-біржі, при умові 

отримання патенту 

    

8.2. Надання практичних рекомендацій з 

питань складання заявочних матеріалів для 

отримання правової охорони винаходу або 

корисної моделі в іноземних країнах, зокрема в 

Російській Федерації (1 заявка) 

    

- корисна модель 3 240,00 648,00 3 888,00 1 міс. 

- винахід 4 860,00 972,00 5 832,00 2 міс. 
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8.3. Надання практичних рекомендацій з 

питань складання заявочних матеріалів, що 

були підготовлені фахівцями Укрпатенту для 

отримання патенту України, для подання в 

іноземну країну, зокрема в Російську 

Федерацію (1 заявка)  

       

- корисна модель 1 620,00 324,00 1 944,00 

1 міс. 

- винахід 2 430,00 486,00 2 916,00 

8.4. Проведення патентних досліджень з метою 

виявлення патентної ситуації щодо об’єкта 

господарської діяльності (ОГД) [ДСТУ 3575-

97] 

       

а) опрацювання замовлення (1 замовлення) 300,00 60,00 360,00 5 робочих днів 

б) інформаційний пошук відомостей про 

винаходи/корисні моделі (1 замовлення, 1 

держава, 1 рік, 1 предмет пошуку) 

240,00 48,00 288,00 15 робочих днів 

480,00 96,00 576,00 5 робочих днів 

в) порівняльний аналіз винаходу/корисної 

моделі з ОГД (1 документ (патент)) 
3 600,00 720,00 4 320,00 30 робочих днів 

г) складання звіту (1 звіт) 600,00 120,00 720,00 10 робочих днів 

д) складання патентного формуляра 

(1 формуляр)   
600,00 120,00 720,00 5 робочих днів 

8.5. Іменний інформаційний пошук відомостей 

про винаходи/корисні моделі (1 ім’я 

(найменування), 1 держава) 

    

- 1 рік 240,00 48,00 288,00 

15 робочих днів 
- 5 років 420,00 84,00 504,00 

- 10 років 780,00 156,00 936,00 

- 20 років 1 200,00 240,00 1 440,00 

- 1 рік 480,00 96,00 576,00 

5 робочих днів 

5 робочих днів 

- 5 років 840,00 168,00 1 008,00 

- 10 років 1 560,00 312,00 1 872,00 

- 20 років 2 400,00 480,00 2 880,00 

8.6. Тематичний інформаційний пошук 

за 1 предмет пошуку (1 замовлення, 1 держава, 

1 рік, 1 предмет пошуку) 

240,00 48,00 288,00 15 робочих днів 

480,00 96,00 576,00 5 робочих днів 
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8.7. Проведення патентного пошуку за заявкою 

та попередньої оцінки відповідності об’єкта 

винаходу/корисної моделі, що 

охарактеризований у формулі 

винаходу/корисної моделі умовам 

патентоздатності за результатами 

інформаційного пошуку (1 об’єкт) 

    

- корисна модель 2 280,00 456,00 2 736,00 
1 міс. 

- винахід 3 000,00 600,00 3 600,00 

8.8. Визначення відповідності заявленого 

об’єкта із аналізом суті об’єкта, що 

охарактеризований у формулі винаходу умовам 

надання правової охорони (1 об’єкт) 

    

- корисна модель 300,00 60,00 360,00 
10 робочих днів 

- винахід 300,00 60,00 360,00 

8.9. Перевірка відповідності матеріалів заявки 

на винахід/корисну модель формальним 

вимогам (1 об’єкт)   

    

- корисна модель 300,00 60,00 360,00 
10 робочих днів 

- винахід 300,00 60,00 360,00 

8.10. Перевірка відповідності заявки вимозі 

єдиності винаходу/корисної моделі (1 заявка) 
    

- корисна модель 120,00 24,00 144,00 
5 робочих днів 

- винахід 120,00 24,00 144,00 

8.11. Консультація щодо запиту органу 

експертизи за заявкою на винахід або корисну 

модель (1 запит)  

       

- мінімум  180,00 36,00 216,00 
від 1 міс. 

- максимум 1 200,00 240,00 1 440,00 

8.12. Пошук по Спеціалізованій БД «Винаходи 

(корисні моделі) в Україні» за розділами МПК 

«А» та «С» (1 сполука) 

    

- мінімум  3 600,00 720,00 4 320,00 
1 міс. 

- максимум 5 820,00 1 164,00 6 984,00 

8.13. Надання практичних рекомендацій з 

питань складання заявочних матеріалів на 

винахід для подання міжнародної заявки за 

процедурою РСТ (1 заявка) 

6 000,00 1 200,00 7 200,00 60 робочих днів 

http://base.uipv.org/searchINV/
http://base.uipv.org/searchINV/
http://base.uipv.org/searchINV/
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8.14. Пошук патентних повірених інших країн, 

ведення листування, аналіз вартості послуг 
Договірна  

8.15. Ведення листування стосовно діловодства 

з патентними повіреними інших країн, 

контроль строків, оплат 

Договірна  

8.16. Надання консультацій щодо поданих 

заявок на видачу патенту України на винахід 

або корисну модель 

600,00 120,00 720,00  

8.17. Визначення відповідності умовам 

охороноздатності (1 об’єкт) 
720,00 144,00 864,00 1 міс. 

Примітка до пп. 8.17.: при попередньому 

замовленні послуг, в разі якщо об’єкт 

відповідає умовам охороноздатності, замовник 

оплачує послуги зі складання та оформлення 

заявочних документів на винахід/корисну 

модель, передбачених пп.8.1. за мінусом 

вартості пп.8.17. тарифів 

    

9. Послуги, що стосуються промислових зразків 

9.1. Надання практичних рекомендацій з 

питань складання заявочних матеріалів (за 

винятком фотографій і креслень) для 

отримання патенту на промисловий зразок 

(1 промисловий зразок) 

    

– 1 варіант 1320,00 264,00 1 584,00 
1 міс. 

– кожний наступний варіант 135,00 27,00 162,00 

Примітка до пп.9.1.: при замовленні послуг 

замовнику надається можливість 

одноразового розміщення у розділі «Новини» на 

сайті Укрпатенту, тексту про промисловий 

зразок, після отримання патенту 

    

9.2. Надання практичних рекомендацій з 

питань складання заявочних матеріалів (за 

винятком фотографій і креслень) для 

одержання правової охорони промислових 

зразків в іноземних країнах, зокрема у 

Російській Федерації (1 промисловий зразок) 

    

– 1 варіант 1980,00 396,00 2 376,00 
1 міс. 

– кожний наступний варіант 200,00 40,00 240,00 

9.3. Надання практичних рекомендацій з 

питань складання заявочних матеріалів для 

подання заявки відповідно до Гаазької системи 

міжнародної реєстрації промислових зразків 

(1 заявка) 

2400,00 480,00 2 880,00 1 міс. 
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9.4. Патентні дослідження зовнішнього вигляду 

об’єкта права промислової власності і об’єкта 

господарської діяльності  

    

а) опрацювання замовлення (1 замовлення) 180,00 36,00 216,00 5 робочих днів 

б) інформаційний пошук по  Інтерактивній БД 

«Промислові зразки, зареєстровані в Україні» 

(1 держава, 1 рік, 1 клас) 

120,00 24,00 144,00 30 робочих днів 

в) порівняльний аналіз запатентованих 

промислових зразків та об’єкта досліджень 
       

– 1 варіант 2520,00 504,00 3 024,00 
30 робочих днів 

– кожний наступний варіант 1260,00 252,00 1 512,00 

г) складання звіту (1 звіт) 600,00 120,00 720,00 5 робочих днів 

9.5. Патентний пошук по  Інтерактивній БД 

«Промислові зразки, зареєстровані в Україні» 

(1 держава, 1 рік, 1  клас, звіт) 

120,00 24,00 144,00 15 робочих днів 

480,00 96,00 576,00 5 робочих днів 

9.6. Іменний інформаційний пошук відомостей 

про промислові зразки (1 ім’я (найменування), 

1 держава) 

       

- 1 рік  120,00 24,00 144,00 
15 робочих днів 

 

15 робочих днів 

- 5 років 210,00 42,00 252,00 

- 10 років 390,00 78,00 468,00 

- 20 років 600,00 120,00 720,00 

- 1 рік  240,00 48,00 288,00 5 робочих днів 

 

5 робочих днів 

 

- 5 років 420,00 84,00 504,00 

- 10 років 780,00 156,00 936,00 

- 20 років 1200,00 240,00 1 440,00 

9.7. Перевірка відповідності матеріалів заявки 

на промисловий зразок вимогам законодавства 

(1 заявка) 

420,00 84,00 504,00 15 робочих днів 

9.8. Визначення відповідності зовнішнього 

вигляду заявленого об’єкта умовам надання 

правової охорони (1 об’єкт) 

180,00 36,00 216,00 10 робочих днів 

9.9. Коригування зображення, наданого 

заявником в електронному вигляді 

(1 зображення) 

120,00 24,00 144,00 5 робочих днів 
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9.10. Надання консультацій щодо поданих 

заявок на видачу патенту України на 

промисловий зразок 

600,00 120,00 720,00  

10. Послуги, що стосуються знаків для товарів і послуг  24,00 144,00 

10.1. Надання практичних рекомендацій з 

питань складання заявочних матеріалів на 

реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні 

(залежно від виду позначення, кількості класів 

МКТП та кількості найменувань товарів і 

послуг в кожному класі (1 позначення словесне 

або зображувальне, 1 клас) 

    

- мінімум  800,00 160,00 960,00 
10 робочих днів 

- максимум 1800,00 360,00 2 160,00 

- мінімум  1400,00 280,00 1 680,00 
5 робочих днів 

- максимум 3600,00 720,00 4 320,00 

Кожен наступний клас МКТП комбіноване 

позначення 
коефіцієнт 1,2  

Примітка 1 до пп.10.1.: вартість послуг, 

розраховується за коефіцієнтом 0,8 у випадку, 

якщо ці послуги замовляються впродовж 

одного місяця від дати виконання звіту про 

пошук, виконаний Укрпатентом. 

    

Примітка 2 до пп.10.1.: при замовленні послуг 

замовнику надається можливість 

одноразового розміщення у розділі «Новини» на 

сайті Укрпатенту, тексту стосовно товарів 

або послуг на відповідний знак для товарів і 

послуг, власником якого є замовник, після 

отримання свідоцтва на знак для товарів і 

послуг 

    

10.2. Надання практичних рекомендацій з 

питань складання заявочних матеріалів для 

одержання правової охорони торговельної 

марки в Російській Федерації (залежно від виду 

позначення, кількості класів МКТП та 

кількості найменувань товарів і послуг в 

кожному класі) (1 заявка) 

    

- мінімум  1200,00 240,00 1 440,00 
20 робочих днів 

- максимум 1800,00 360,00 2 160,00 

10.3. Надання практичних рекомендацій з 

питань складання заявочних матеріалів на 

міжнародну реєстрацію знака для товарів і 

послуг за Мадридською системою міжнародної 

реєстрації знаків (1 заявка) 
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- мінімум  1200,00 240,00 1 440,00 
60 робочих днів 

- максимум 2400,00 480,00 2 880,00 

10.4. Проведення пошуку тотожних або схожих 

позначень з використанням інформаційної бази 

Укрпатенту, включаючи відомості про 

міжнародні реєстрації знаків, що діють на 

території України, з наданням звіту 

(1 позначення, 1 клас МКТП) 

    

– словесне або зображувальне 720,00 144,00 864,00 

7 робочих днів 
за кожний наступний клас МКТП додатково 145,00 29,00 174,00 

– комбіноване 1440,00 288,00 1 728,00 

за кожний наступний клас МКТП додатково 290,00 58,00 348,00 

– словесне або зображувальне 1440,00 288,00 1 728,00 

3 робочих дні 

за кожний наступний клас МКТП додатково 290,00 58,00 348,00 

– комбіноване 2880,00 576,00 3 456,00 

за кожний наступний клас МКТП додатково 577,50 115,50 693,00 

Примітка 1 до пп. 10.4.: вартість вказаних в 

пп.10.4.-10.7. послуг замовником не 

сплачується у випадку замовлення послуги 

щодо встановлення терміну проведення 

експертизи позначень за заявками на знаки для 

товарів і послуг протягом 1 місяця від дати 

виконання звіту 

Примітка 2 до пп.10.4.: якщо пошук  замовлено 

однією особою і одноразово тариф за 

проведення пошуку відносно позначення, 

виконаного кирилицею, і схожого позначення, 

виконаного латиницею, оплачується в розмірі, 

встановленому  для одного позначення   

    

10.5. Проведення порівняльного аналізу 

виявлених за результатами пошуку позначень 

із позначенням, за яким проводився пошук 

(1 позначення) 

    

– словесне або зображувальне 840,00 168,00 1 008,00 
1 міс. 

– комбіноване 1680,00 336,00 2 016,00 

10.6. Перевірка переліку товарів і послуг за 

заявкою на відповідність чинній версії МКТП 

(1 позначення) 

    

– 1 клас 325,00 65,00 390,00 
10 робочих днів 

–  за кожний клас понад один 110,00 22,00 132,00 
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10.7. Надання висновку про результати 

порівняльного аналізу позначень та 

дослідження позначення на відповідність 

умовам надання правової охорони 

(1 позначення) 

    

– словесне або зображувальне 290,00 58,00 348,00 
1 міс. 

– комбіноване 470,00 94,00 564,00 

Примітка до пп.10.4.-10.7. вартість послуг 

щодо встановлення терміну проведення 

експертизи позначень за заявками на знаки для 

товарів і послуг збільшується  в 1,85 рази, 

якщо заявку подано менше, ніж за 6 місяців до 

дати укладання договору та надання цих 

послуг 

    

10.8. Попередня (до подання заявки в Україні) 

перевірка відповідності матеріалів заявки на 

реєстрацію знака для товарів і послуг 

встановленим вимогам законодавства (залежно 

від кількості класів та обсягу матеріалів) 

(1 заявка) 

    

- мінімум  300,00 60,00 360,00 
5 робочих днів 

- максимум 900,00 180,00 1 080,00 

10.9. Підготовка переліку товарів і послуг для 

заявки відповідно до чинної версії МКТП 
    

 а) для реєстрації знака для товарів і послуг в 

Україні (1 клас МКТП) 
72,50 14,50 87,00 5 робочих днів 

 б) французькою та англійською мовами для 

реєстрації знака для товарів і послуг за 

Мадридською системою міжнародної 

реєстрації знаків (1 знак) 

       

– за кожний повний клас МКТП 97,50 19,50 117,00 
10 робочих днів 

– за кожну позицію в класі  7,50 1,50 9,00 

10.10. Пошук позначень, тотожних 

досліджуваному, по всіх класах МКТП з 

наданням звіту (1 позначення) 

    

– словесне або зображувальне 1200,00 240,00 1 440,00 
7 робочих днів 

– комбіноване 2400,00 480,00 2 880,00 

– словесне або зображувальне 2400,00 480,00 2 880,00 
3 робочих дні 

– комбіноване 4800,00 960,00 5 760,00 
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10.11. Інформаційний пошук в базах даних 

зареєстрованих знаків для товарів і послуг в 

Україні 

    

– власника знака для товарів і послуг з 

наданням звіту про пошук та відомостей про 

власника (назва, адреса для листування) 

(1 позначення) 

600,00 120,00 720,00 15 робочих днів 

1800,00 360,00 2 160,00 5 робочих днів 

– знаків для товарів і послуг певного власника 

та/або заявника в БД України (1 особа – 

юридична або фізична) 

600,00 120,00 720,00 15 робочих днів 

1800,00 360,00 2 160,00 5 робочих днів 

10.12. Інформаційний пошук по фонду 

зареєстрованих в Російській Федерації 

торговельних марок, представленому на CD-

ROM носіях (1 позначення, 1 рік) 
300,00 60,00 360,00 5 робочих днів 

Примітка до пп. 10.12. тільки для словесних 

позначень або для словесної частини 

зображувальних чи комбінованих позначень 

10.13. Заповнення заяви на реєстрацію знака 

для товарів і послуг, крім опису знака та 

переліку товарів і послуг (1 заява) 

120,00 24,00 144,00 2 дні 

10.14. Складання опису позначення, що 

заявляється (1 опис) 
360,00 72,00 432,00 2 дні 

10.15. Розробка словесного позначення 

(1 позначення) 
1000,00 200,00 1 200,00 

від 5 робочих 

днів 

10.16. Розробка графічного позначення 

(1 позначення) 
1000,00 200,00 1 200,00 

від 15 робочих 

днів 

10.17. Створення комбінованого позначення (1 

позначення) 
1500,00 300,00 1 800,00 

від 15 робочих 

днів 

10.18. Стилізація (редагування) графічного 

зображення для плоского зображення 

(1 позначення) 

510,00 102,00 612,00 
від 15 робочих 

днів 

10.19. Стилізація (редагування) графічного 

зображення для трьохмірного зображення 

(1 позначення)  

510,00 102,00 612,00 
від 15 робочих 

днів 

10.20. Надання комплексної послуги з розробки 

логотипу, проведення пошуку та складання 

заявки на реєстрацію словесного або 

графічного знака для товарів і послуг (1 

позначення) 

1800,00 360,00 2 160,00 
від 20 робочих 

днів 
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10.21. Надання комплексної послуги з розробки 

логотипу, проведення пошуку та складання 

заявки на реєстрацію комбінованого знака для 

товарів і послуг (1 позначення) 

2310,00 462,00 2 772,00 
від 20 робочих 

днів 

10.22. Консультації щодо заявки 600,00 120,00 720,00 

до закінчення 

експертизи 

заявки 

Примітка до п.8., п.9., п.10. при замовленні 

одночасно послуг: пп.8.5., пп.9.6. та пп.10.11., в 

терміни виконання 15 робочих днів, вартість 

послуги становить 864,00 грн. 

 

11. Патентно-інформаційні послуги 

11.1. Пошук інформації з консультантом          

(1 година) 
90,00 18,00 108,00  

11.2. Пошук інформації з консультантом-

перекладачем (англійська, німецька мови) 

(1 година) 

180,00 36,00 216,00  

11.3. Пошук повного опису до патенту на 

винахід певної держави (1 держава) 
       

– 1 опис (до 10 сторінок) 20,00 4,00 24,00 

5 робочих днів 

– за кожну наступну сторінку 2,50 0,50 3,00 

11.4. Пошук патентів-аналогів (1 заявка) 860,00 172,00 1 032,00 10 робочих днів 

11.5. Надання добірки описів до патентів (копії 

перших сторінок) за визначеною тематикою (1 

тематична добірка) 

100,00 20,00 120,00 10 робочих днів 

11.6. Робота на комп’ютері без консультанта (зі 

стандартними засобами середовища Windows 

надається при наявності вільного комп’ютера) 

(1 година) 

25,00 5,00 30,00  

12. Послуги, що стосуються Інтернет-біржі промислової власності 

12.1. Надання усної або письмової консультації 

щодо складу та характеру відомостей про 

об’єкт промислової власності замовника для 

подальшого розміщення на сайті (1 об’єкт) 

60,00 12,00 72,00 5 робочих днів 
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12.2. Підготовка, узгодження та затвердження 

замовником  текстової інформації про об’єкт 

промислової власності замовника (1 сторінка – 

до 1800 знаків) 

230,00 46,00 276,00 20 робочих днів 

12.3. Підготовка текстової інформації про 

об’єкт промислової власності українською та 

російською мовами (1 сторінка – 1800 знаків) 

60,00 12,00 72,00 5 робочих днів 

12.4. Підготовка текстової інформації про 

об’єкт промислової власності англійською 

мовою (1 сторінка  – 1800 знаків) 

120,00 24,00 144,00 10 робочих днів 

12.5. Редагування графічної інформації 

замовника та її підготовка до розміщення на 

сайті (1 зображення (фото, відео)) 

97,50 19,50 117,00 10 робочих днів 

12.6. Розміщення інформації про об’єкт 

промислової власності на сайті (1 сторінка) 
25,00 5,00 30,00  

12.7. Демонстрація та супроводження 

інформації про об’єкт промислової власності 

замовника на сайті 

    

- 1 місяць 25,00 5,00 30,00  

- 6 місяців 120,00 24,00 144,00  

12.8. Повідомлення замовника про запит 

зацікавлених сторін щодо об’єкта промислової 

власності із застосуванням  засобів зв’язку, які 

заявлені замовником 

       

- 1 місяць 25,00 5,00 30,00  

- 6 місяців 120,00 24,00 144,00  

Примітка до п.12. для замовників - фізичних 

осіб, які є власниками прав на об’єкти 

промислової власності, надається знижка 50% 

на послуги Інтернет-біржі за діючими 

тарифами 

 

13. Послуги, що стосуються питань розпоряджання майновими правами інтелектуальної 

власності 

13.1. Складання договору про передання 

виключних майнових прав власності та/або 

ліцензійного договору на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок (залежно від 

складності об’єкта тощо) (1 договір) 

    

- мінімум  600,00 120,00 720,00 
1 міс. 

- максимум 2400,00 480,00 2 880,00 
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13.2. Аналіз ліцензійного договору або 

договору про передання виключних майнових 

прав власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок  (залежно від складності 

об’єкта, умов договору тощо) (1 договір) 

       

- мінімум  600,00 120,00 720,00 
1 міс. 

- максимум 2400,00 480,00 2 880,00 

13.3. Складання договору  про передання 

виключних майнових прав власності та/або 

ліцензійного договору на знак для товарів і 

послуг  (залежно від складності об’єкта, умов 

договору тощо) (1 договір) 

       

- мінімум  960,00 192,00 1 152,00 
1 міс. 

- максимум 2400,00 480,00 2 880,00 

13.4. Аналіз ліцензійного договору або 

договору  про передання виключних майнових 

прав власності на знак для товарів і послуг 

(залежно від складності об’єкта, умов 

договору) (1 договір) 

       

- мінімум  960,00 192,00 1 152,00 
1 міс. 

- максимум 2400,00 480,00 2 880,00 

13.5. Ведення діловодства за ліцензійним 

договором або договором про передачу прав на 

(1 договір) 

      

До закінчення 

реєстрації 
– винахід (корисну модель) 300,00 60,00 360,00 

– промисловий зразок 300,00 60,00 360,00 

– знак для товарів і послуг   300,00 60,00 360,00 

13.6. Складання інших договорів щодо 

розпоряджання майновими правами 

інтелектуальної власності (1 договір) 

 Договірна     

14. Послуги з копіювання 

14.1. Виготовлення копій (на папері) оригіналів 

документів, виявлених в результаті 

інформаційного пошуку або запропонованих 

замовником (1 сторінка) 

    

– з паперового носія 2,50 0,50 3,00  

– з CD-ROM 2,50 0,50 3,00  
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14.2. Виготовлення електронних копій 

офіційних видань Державної служби 

інтелектуальної власності України, 

нормативно-правових актів України з питань 

інтелектуальної власності, інформаційно-

методичних матеріалів, виданих у державній 

системі правової охорони інтелектуальної 

власності (1 диск) 

       

- мінімум  50,00 10,00 60,00 
від 1 дня 

- максимум 650,00 130,00 780,00 

14.3. Виготовлення електронної копії на CD-

ROM (1 диск) 
       

- Міжнародної класифікації товарів і послуг 

для реєстрації знаків (МКТП) 
720,00 144,00 864,00 від 1 дня 

- Міжнародної класифікації промислових 

зразків (МКПЗ) 
720,00 144,00 864,00 

1 міс. 

- надання додаткового ключа до електронної 

копії МКТП на CD-ROM (1 ключ) 
120,00 24,00 144,00 

15. Послуги, що стосуються авторського права 

15.1. Складання та подання заявки на 

реєстрацію авторського права або договору, 

який стосується права автора 

    

- 1 заявка 300,00 60,00 360,00 
1 міс. 

- 1 договір 510,00 102,00 612,00 

15.2. Підготовка авторських договорів та 

договорів передачі авторських та суміжних 

прав (1 договір) 

510,00 102,00 612,00 1 міс. 

15.3. Аналіз укладених авторських договорів та 

договорів передачі авторських та суміжних 

прав 

510,00 102,00 612,00 15 робочих днів 

16. Додаткові послуги 

16.1. Інструменти підтримки інновацій шляхом 

залучення грантових коштів 

Договірна - 

16.2. Розробка патентних ландшафтів, 

аналітичне забезпечення 

Договірна - 

16.3. Інтелектуальна власність: бухгалтерські і 

податкові аспекти 

Договірна - 

16.4. Проведення патентного та технологічного 

аудиту (pre-diagnostic) ОПІВ 

Договірна - 
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16.5. Картування шляхів інноваційного 

розвитку суб’єктів господарювання 

Договірна - 

16.6. Надання практичних рекомендацій з 

питань патентування сортів рослин 

Договірна - 

16.7. Виїзд до замовника Договірна - 

17. Послуги, що надає Акредитований центр сертифікації ключів 

 

17.1. Електронний цифровий підпис (ЕЦП) або 

електронна печатка  

 

 

 

 
 

 

- юридична особа 150,00 30,00 180,00 

1 рік 

- фізична особа-підприємець 150,00 30,00 180,00 

- фізична особа, що представляє юридичну 

особу (фізичну особу-підприємця), як 

підписувач 

150,00 30,00 180,00 

17.2. Електронний цифровий підпис (ЕЦП)    
 1 рік 

- фізична особа 80,00 16,00 96,00 

17.3. Електронний цифровий підпис (ЕЦП) або 

електронна печатка  

 

 

 

 
 

2 роки 
- юридична особа 285,00 57,00 342,00 

- фізична особа-підприємець 285,00 57,00 342,00 

- фізична особа, що представляє юридичну 

особу (фізичну особу-підприємця), як 

підписувач 

285,00 57,00 342,00 

17.4. Електронний цифровий підпис (ЕЦП)    
 2 роки 

- фізична особа 150,00 30,00 180,00 

17.5. Перевидача одного сертифікату у зв’язку 

зі змінами реквізитів/втратою/пошкодженням 
50% від вартості послуги  

Примітка 1 до п.17: 

Вартість електронного цифрового підпису 

(ЕЦП) або електронної цифрової печатки 

вказана без врахування вартості носія 

інформації. 

Примітка 2 до п.17: 

У разі отримання особистого електронного 

цифрового підпису (ЕЦП) для використання в 

системі електронної подачі документів 

«Укрпатенту», послуги з ЕЦП надаються на 

безоплатній основі (пільговий період 

користування складає 1 календарний рік). В 

подальшому послуги з ЕЦП надаються на 

загальних підставах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: послуги, що не зазначені у Переліку платних послуг Державного підприємства 

«Український інститут інтелектуальної власності», здійснюються за договірною ціною. 


