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Генеральному директору
Державного підприємства «Український
інститут інтелектуальної власності»
пану Кудіну А.В.

Про організацію зустрічі

Шановний Андрію Вячеславовичу!
Громадські об’єднання фахівців у сфері інтелектуальної власності, правників, бізнесасоціації, що представляють інтереси значної частини ринку України, висловлюють Вам свою
повагу та звертаються щодо такого.
У 2020 році Верховною Радою України прийнято закони, які істотно реформують сферу
інтелектуальної власності, наближають її до європейських стандартів охорони й захисту прав
інтелектуальної власності, удосконалюють державне управління у цій сфері, зокрема,
утворюють Національний орган інтелектуальної власності.
Кабінет Міністрів України розпорядженням № 1267-р визначив, що державне підприємство
«Український інститут інтелектуальної власності» виконує функції Національного органу
інтелектуальної власності.
У зазначених вище нормативно-правових документах Укрпатент наділено низкою нових та
важливих повноважень, які забезпечують функціонування і розвиток сфери інтелектуальної
власності України: ведення державних реєстрів, здійснення державних реєстрацій договорів
про передачу прав; визнання недійсними прав; видачу сертифікатів додаткової охорони;
здійснення підготовки, атестації та реєстрації представників патентних повірених;
інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони
прав інтелектуальної власності.
Разом з тим реалізація положень зазначених вище документів та виконання Укрпатентом цих
функцій здійснює визначальний вплив на авторів, винахідників, бізнес та наукове
середовище, а також на патентних повірених, правників, адвокатів, які представляють їх
інтереси.
Наші професійні громадські об’єднання отримують численні запити від своїх членів щодо
особливостей застосування окремих положень спеціальних законів у сфері інтелектуальної
власності, початку функціонування органів Укрпатенту (Апеляційна палата, Атестаційна
комісія, Апеляційна комісія, Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що

містить офіційну назву держави «Україна», до торговельної марки), а також інших питань, які
стосуються функціонування системи правової охорони інтелектуальної власності. Ринок
потребує узгодженої та консолідованої для всіх учасників позиції Укрпатенту щодо
вищезазначеного.
Зважаючи на викладене, на виконання доручення членів наших громадських об’єднань,
звертаємось до Вас із проханням про невідкладну організацію зустрічі щодо питань
функціонування системи правової охорони інтелектуальної власності. В разі необхідності,
готові долучитися до організації даної зустрічі з дотриманням всіх карантинних обмежень або
у форматі онлайн.
Сподіваємось на співпрацю.
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ПИТАННЯ
для обговорення на зустрічі з керівництвом Укрпатенту
1. Стан підготовки проєктів нормативно-правових актів
- Правила щодо торговельних марок, промислових зразків, винаходів та корисних моделей;
- Положення про Реєстри;
- Правила «Україна» / Положення «Про комісію Україна».
Пропозиція:
1. Обговорення положення підзаконних актів, які встановлюють вимоги щодо подання
оригіналів документів; можливостей поновлення процедурних строків тощо.
2. Налагодити ефективну комунікацію із усіма зацікавленими асоціаціями щодо підготовки
проєктів актів та забезпечити направлення в Мінекономіки правових актів, узгоджених із
професійною спільнотою.
2. Стан розробки методичних рекомендацій проведення експертизи ОПІВ
Пропозиція:
Налагодити ефективну комунікацію із зацікавленими асоціаціями щодо підготовки
методичних рекомендацій та забезпечити їх прийняття Укрпатентом після узгодження з
професійною спільнотою.
3. Стан формування колегіальних органів: Апеляційна палата, Атестаційна комісія,
Апеляційна комісія, Комісія «Україна»
Пропозиція:
1. Невідкладно розпочати роботу Апеляційної палати та Комісії щодо погодження питань про
внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до торговельної марки.
2. Залучити представників фахових асоціацій представників у сфері інтелектуальної
власності – патентних повірених - до участі в роботі Атестаційної комісії та Апеляційної комісії.
4. Строки розгляду заявок на торговельні марки
Пропозиція:
Спільно з представниками асоціацій розробити план заходів щодо скорочення строків
розгляду заявок.
5. Розміри зборів
Пропозиція: узгодити позиції по зборах, які викликають найбільше занепокоєння ринку.
6. Питання атестації патентних повірених України

