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СТАНДАРТ SТ.17 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОДУВАННЯ ЗАГОЛОВКІВ 
ПОВІДОМЛЕНЬ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ В ОФІЦІЙНИХ БЮЛЕТЕНЯХ 

ВСТУП 

1. Ці рекомендації мають на меті підвищення інформативності офіційних бюлетенів шляхом 
застосування стандартних кодів до різноманітних заголовків, які зазвичай друкуються над 
повідомленнями, що подаються в таких бюлетенях. 

2. Введення кодів для ідентифікації різноманітних заголовків повідомлень має допомогти 
користувачеві знаходити повідомлення, які його цікавлять, без знання мови, якою 
публікується офіційний бюлетень, або без будь-якого спеціального знання відповідного 
законодавства з промислової власності. 

3. Коди не призначені для того, щоб давати юридичне тлумачення заголовків повідомлень 
або даних, поданих під цими заголовками. 

ВИЗНАЧЕННЯ 

4. Для цих рекомендацій: 

a) термін «офіційний бюлетень» означає офіційне видання, що містить повідомлення 
стосовно прав промислової власності, які публікуються відповідно до вимог національного 
законодавства , міжнародних конвенцій або угод з питань промислової власності; 

b) терміни «публікація» або «опублікований» застосовуються у значенні забезпечення 
доступності: 

(і) відповідного документа для ознайомлення, або надання його копії на запит, чи 

(іі) тиражу відповідного документа за допомогою друку або іншим способом; 

c) вирази «пройшла експертизу» і «не пройшла експертизу» стосуються експертизи по 
суті, на відміну від формальної експертизи, яка зазвичай проводиться відомством 
промислової власності одразу після отримання заявки. 

ЕЛЕМЕНТИ КОДУ 

5. Код складається з чотирьох позицій, що мають таку постійну послідовність: «БУКВА-
БУКВА-ЦИФРА-БУКВА». 

6. Код складається з двох основних складових частин: 

(a) ЧАСТИНА А: дві букви для ідентифікації: 

- процедурного етапу, в процесі подання заявки та процедури експертизи з 
метою надання або реєстраціїї прав промислової власності, або 

- дії або рішення, що прийнято після надання або реєстрації такого права; 
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Процедурним етапам та діям, або рішенням присвоєні категорії. Узагальнювальні заголовки 
кодовані із застосуванням двох букв AZ, BZ, CZ, DZ тощо, і включають наступне: 

(і) Дії або рішення, прийняті стосовно заявки на право промислової власності у 
ході процедури подання і проведення експертизи та надання правової 
охорони: 

AZ ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ  

BZ ПУБЛІКАЦІЯ 

CZ ЗАПЕРЕЧЕННЯ 

DZ ЗМІНИ В ОПИСАХ АБО В ФОРМУЛАХ 

EZ ПОШУК ТА ЕКСПЕРТИЗА 

FZ ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ПРАВ 

GZ ПРАВОВИЙ СТАТУС; ЛІЦЕНЗІЯ 

HZ ВИПРАВЛЕННЯ; ЗМІНИ; РІЗНЕ 

(іі) Дії або рішення, прийняті після надання або реєстрації права промислової 
власності 

KZ МИТО  

LZ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

MZ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

NZ ПРОДОВЖЕННЯ АБО РОЗШИРЕННЯ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ 
ВЛАСНОСТІ 

PZ ПРАВОВИЙ СТАТУС 

GZ ЛІЦЕНЗІЯ 

RZ РІШЕННЯ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ В ІНШИХ ПОЗИЦІЯХ 

SZ РОЗКРИТТЯ ДЛЯ ШИРОКОГО ЗАГАЛУ 

TZ ВИПРАВЛЕННЯ; ЗМІНИ; РІЗНЕ 

(b) ЧАСТИНА В: цифра та буква для ідентифікації очікуваного права (прав) промислової 
власності, або права (прав) промислової власності, що є об’єктом дії або рішення відповідно 
до підпункту (a), а саме: 

(і) цифра для зазначення «статусу» заявки на право промислової власності, а 
також 

(іі) буква для ідентифікації виду права промислової власності. 

7. Наступні елементи кодування деталізують частини А та В цих кодів: 



сторінка 3 

 

 

грудень 1990 
 

ЧАСТИНА А (i): ДІЇ АБО РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЩОДО ЗАЯВКИ НА ПРАВО ПРОМИСЛОВОЇ 
ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПРОЦЕДУРИ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ, ПРОЦЕДУРИ 
ЕКСПЕРТИЗИ ВКЛЮЧНО З НАДАННЯМ ПРАВ 

AZ ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ 

AA Подання  

AB Подання документів стосовно поданої раніше заявки, наприклад, 
у разі виділеної заявки 

AC Запит щодо продовження, наприклад, продовження строків 

AD Продовження, наприклад, продовження строків 

AE Поновлення відкликаної заявки, або такої, на яку втрачено право 

AF Міжнародна заявка (відповідно до PCT), для якої дана країна є 
зазначеною державою 

AG Європейська заявка, для якої дана країна є зазначеною державою 

AH Заява на визнання, відповідно до Угоди Ради економічної 
взаємодопомоги (РЕВ) щодо взаємного визнання авторських 
свідоцтв та інших охоронних документів на винаходи 

BZ ПУБЛІКАЦІЯ 

BA Шляхом надання доступу до тиражу 

AB Шляхом викладення для ознайомлення широкого загалу або 
надання копії на запит 

BC Гриф секретності 

BD Зняття грифу секретності 

BE Розпакування (для промислових зразків або моделей) 

BF Анулювання більш ранньої публікації 

CZ ЗАПЕРЕЧЕННЯ 

CA Прийняте до розгляду заперечення  

CB Розпочато діловодство за запереченням проти надання охорони 

CC Відхилення заперечення  

CD Відмова за заявкою внаслідок заперечення 

CE Відкликання заявки внаслідок заперечення 

CF Заперечення заявника проти втручання третьої сторони 

CH Інші процедури заперечення, не згадані вище 

DZ ЗМІНИ В ОПИСАХ АБО ФОРМУЛАХ 

DA Заява щодо внесення змін до опису винаходу або патентної 
формули 
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DB Відхилення заяви щодо внесення змін  до опису винаходу або  
патентної формули 

DC Зміни до опису  або формули прийнято 

EZ ПОШУК ТА ЕКСПЕРТИЗА 

EA Запит на проведення документального пошуку  

EB Запит на проведення додаткового пошуку 

EC Складання звіту про документальний пошук 

ED Запит на проведення відстроченої експертизи 

EE Запит на проведення експертизи 

EF Запит на проведення експертизи вважається неподаним 

FZ ПРОЦЕДУРА НАДАННЯ ПРАВ 

FA Відмова або відкликання 

FB Призупинення процедури надання прав 

FC Відмова 

FD Заявка оголошена недійсною або такою, що втратила силу,  
наприклад, через несплату мита 

FE Часткове відкликання 

FF Попереднє рішення про надання прав; попередня реєстрація 

FG Надання прав; реєстрація 

FH Визнання прав відповідно до Угоди РЕВ (див. вище AH) 

GZ ПРАВОВИЙ СТАТУС; ЛІЦЕНЗІЯ 

GA Перетворення одного виду заявки на право промислової власності 
на інший 

GB Передання або відступлення прав прав 

GC Наявність або пропозиція ліцензії 

GD Ліцензія надана або зареєстрована 

HZ ВИПРАВЛЕННЯ; ЗМІНИ; РІЗНЕ 

HA Зазначення імені винахідника 

HB Виправлення імен 

HC Зміна імен 

HD Виправлення адрес 

HE Зміна адрес 

HF Виправлення дат 

HG Виправлення індексів класифікацій 
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HH Виправлення або зміни в цілому 

HK Перелік помилок в офіційних бюлетенях 

ЧАСТИНА А (ii): ДІЇ АБО РІШЕННЯ, ЩО ПРИЙМАЮТЬСЯ ПІСЛЯ НАДАННЯ АБО РЕЄСТРАЦІЇ 
ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ  

KZ МИТО 

KA Підлягає сплаті мита за поновлення 

KB Сплачено мито за поновлення 

KC Не сплачено мито за поновлення 

LZ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

LA Подано запит про обмеження права промислової власності  

LB Відхилено запит про обмеження права промислової власності  

LC Анулювання пунктів формули 

LD Часткова відмова від прав 

LE Призупинення дії права промислової власності 

MZ ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

MA Відмова або відкликання 

MB Клопотання про анулювання 

MC Анулювання 

MD Розпочато процедуру щодо заперечення 

ME Розпочато процедуру щодо анулювання 

MF Припинення права внаслідок заперечення або анулювання 

MG Скасування прав з інших причин 

MH Відмова від права 

MK Закінчення строку дії 

ML Анулювання продовження строку дії 

MM Анулювання чи припинення дії через несплату мита 

MN Відмова у продовженні 

MP Відмова у національній охороні 
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NZ ПРОДОВЖЕННЯ  АБО ПОНОВЛЕННЯ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ   

NA Запит про перевидання 

NB Згода на перевидання 

NC Запит про  поновлення або продовження строку дії 

ND Прийнято рішення про поновлення або продовження строку дії 

NE Запит про  поновлення припиненого права 

NF Поновлення припиненого права 

NG Право, яке залишилось чинним після розгляду заперечення або 
анулювання 

NH Анулювання відмови щодо поновлення 

PZ ПРАВОВИЙ СТАТУС 

PA Перетворення одного виду права промислової власності на інший 

PB Право власності заявлено або визначено 

PC Передання або відступлення прав  

PD Зміна власника прав 

PE Передання для громадського користування 

QZ ЛІЦЕНЗІЯ  

QA Наявність або пропозиція ліцензії 

QB Ліцензія надана або зареєстрована 

QC Припинення дії ліцензії  

RZ РІШЕННЯ, НЕ ЗАЗНАЧЕНІ ПІД ІНШИМИ КОДАМИ 

RA Прийнято запит щодо порушення прав 

RB Рішення за запитом щодо порушення прав 

RC Застава 

RD Накладення арешту 

RE Рішення щодо встановлення залежності 

RF Скасування застави, накладеного арешту чи встановленої 
залежності 

RH Інші рішення відомства промислової власності 

RL Дії або рішення суду 

SZ РОЗКРИТТЯ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОСТІ  

SA Гриф секретності 

SB Зняття грифу секретності 

SC Доступність примірників документа щодо наданого права 
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промислової власності 

TZ ВИПРАВЛЕННЯ; ЗМІНИ; РІЗНЕ 

TA Зазначення імені винахідника 

TB Виправлення імен 

TC Зміна імен 

TD Виправлення адрес 

TE Зміна адрес 

TF Виправлення дат 

TG Виправлення індексів класифікацій 

TH Виправлення або зміни в цілому 

TK Перелік помилок в офіційних бюлетенях 

ЧАСТИНА В (i): ЦИФРА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ „СТАТУСУ” ЗАЯВКИ 

1 Заявка, за якою не було проведено ні пошуку, ні експертизи 

2 Заявка, за якою було проведено пошук, але не проведено 
експертизу 

3 Заявка, за якою було проведено експертизу, але не проведено 
пошук 

4 Заявка, за якою було проведено пошук і експертизу 

9 Заявки, що підпадають під декілька категорій з 1 по 4 

ЧАСТИНА В (ii): БУКВА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИДУ ПРАВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

A Патент на винахід 

B Додатковий патент 

C Патент на удосконалення 

D Ввізний патент, патент на застосування чи подібний до них 

E Патент на сорт рослин 

F Авторське свідоцтво або подібний до нього вид права промислової 
власності 

G Додаткове авторське свідоцтво або подібний до нього вид права 
промислової власності 

H Свідоцтво про корисність 

J Додаткове свідоцтво про корисність 

X Право промислової власності, що підпадає під декілька видів від А 
до J 

K Корисна модель 

L Промисловий зразок, патент на промисловий зразок, свідоцтво на 
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промисловий зразок 

Q Промислова модель, свідоцтво на промислову модель 

Y Вид права промислової власності, не точно визначений, або такий, 
що підпадає під декілька видів від А до Q, наведених вище. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

8. Код слід застосовувати до всіх заголовків або повідомлень, включаючи повідомлення 
про помилки друку, що публікуються в офіційних бюлетенях, якщо для таких рубрик 
передбачені однозначні відповідні коди. 

9. Кожен код має пов‘язуватись з відповідним заголовком повідомлення шляхом 
розміщення заголовних букв коду безпосередньо перед або після тексту заголовка. У разі, 
якщо для кодування даних, що містяться у конкретному повідомленні, необхідно 
використати два або більше кодів, слід навести усі такі коди, бажано через скісну риску. 
Якщо заголовок повідомлення друкується кількома мовами, код (коди) можна  наводити 
лише один раз. 

10. Для сприяння максимально ефективному використанню кодів під час роботи з 
офіційними бюлетенями, необхідно публікувати ці рекомендації та перелік кодів, що 
передбачається використовувати, разом із відповідними заголовками, в офіційному 
бюлетені перед їх запровадженням, а також через певні проміжки часу за необхідності. 

[Кінець стандарту] 
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