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ПОРЯДОК
оприлюднення відомостей заявок на знаки для товарів і послуг
в мережі Інтернет
1. Цей Порядок визначає механізм оприлюднення відомостей заявок на
знаки для товарів і послуг (далі – заявки) в мережі Інтернет з метою
поліпшення умов для реалізації права будь-яких осіб на подання заперечень
проти заявок на знаки для товарів і послуг відповідно до пункту 8 статті 10
Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі –
Закон).
2. Відомості заявок оприлюднюються на веб-порталі Державної служби
інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) та веб-сайті Державного
підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі –
Укрпатент).
Укрпатент

забезпечує

безоплатний

та

цілодобовий

доступ

до

оприлюднених відомостей заявок, можливість пошуку серед цих відомостей,
їх копіювання та роздрукування.
3. Оприлюднюються такі відомості:
(210) номер заявки;
(220) дата подання заявки;
(230) дані про виставковий пріоритет;
(310) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції про
охорону промислової власності (далі – Паризька конвенція);
(320) дата подання попередньої заявки відповідно до Паризької
конвенції;

(330) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи
регіональної організації, до якої подана попередня заявка відповідно до
стандарту BOIB ST. 3;
(511) індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг для
реєстрації знаків та перелік товарів і послуг;
(531) індекс (індекси) Міжнародної класифікації зображувальних
елементів знака;
(540) зображення знака;
(551) зазначення того, що знак є колективним;
(554) зазначення того, що знак об'ємний тривимірний;
(591) зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються;
(731) ім’я або повне найменування заявника(ів) та його(їх) адреса(и);
(740) ім’я (повне найменування) та реєстраційний номер представника
в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої
довіреної особи;
(750) адреса для листування.
4. Відомості заявки оприлюднюються в разі відповідності її вимогам
статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та
документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам, з
урахуванням вимог пункту 5 цього Порядку.
5. Якщо заявлене позначення містить нецензурні слова та вирази,
порнографічні зображення, пропагування війни, національної та релігійної
ворожнечі, фашизму і неофашизму, суперечить вимогам частини другої
статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» чи
Закону

України

«Про

засудження

комуністичного

та

націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їх символіки», то зображення знака не оприлюднюється, а за
кодом (540) оприлюднюється інформація такого змісту: «Зображення знака,
на думку закладу експертизи, містить елемент(и), що не підлягають
оприлюдненню». При цьому зазначається конкретна підстава для такої
інформації.

6. Оприлюднені відомості заявок підтримуються в актуальному стані.
7. Відомості заявки невідкладно виключаються з веб-порталу ДСІВ та
веб-сайту Укрпатенту у разі:
1) прийняття Державною службою інтелектуальної власності України
рішення за заявкою;
2) надходження до Укрпатенту заяви заявника про відкликання заявки;
3) надіслання заявнику повідомлення Укрпатенту про те, що заявка
вважається відкликаною.
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