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Додаток 3 
 

Перелік  
платних послуг з оформлення матеріалів заявок  

на об'єкти інтелектуальної власності 
 
 

 

Назва послуги 

Розмір оплати послуги, 
гривень Максимальний 

строк надання 
послуги Вартість 

послуги 
ПДВ 

(20%) 
Усього 

1 2 3 4 5 

1. Підготовка тематичних вибірок щодо технічних напрямів патентування 

1.1. Опрацювання замовлення 
(визначення інструментів) 420,00 84,00 504,00 1 день 

1.2. Тематичний пошук за узгодженими з 
замовником групами МПК  
- за 1 предмет пошуку 3350,00 670,00 4020,00 за один предмет 

пошуку 

1.3. Попередній аналіз відібраних даних 
(створення відповідних угруповань; 
розподіл за роками, регіонами, органами 
державного управління, підприємствами 
тощо) 

420,00 84,00 504,00 1 день 

1.4. Складання звіту про пошук 420,00 84,00 504,00 1 день 

2. Послуги, що стосуються винаходів і корисних моделей 

2.1. Складання та оформлення матеріалів 
заявки (за винятком креслень) на винахід 
або корисну модель (1 заявка) 

    

1 корисна модель 3000,00 600,00 3600,00 1 міс. 
- за кожний наступний об’єкт 1000,00 200,00 1200,00  
1 винахід 4000,00 800,00 4800,00 2 міс. 
- за кожний наступний об’єкт 1500,00 300,00 1800,00  
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2.2. Складання і оформлення матеріалів 
заявки для отримання правової охорони 
винаходу або корисної моделі в іноземних 
країнах, зокрема в Російській Федерації 
(1 заявка) 

    

- корисна модель 2700,00 540,00 3240,00 1 міс. 
- винахід 4050,00 810,00 4860,00 2 міс. 
2.3. Проведення патентних досліджень з 
метою виявлення патентної ситуації 
щодо об’єкта господарської діяльності 
(ОГД) [ДСТУ 3575-97] 

    

а) опрацювання замовлення                       
(1 замовлення) 250,00 50,00 300,00 5 робочих днів 

б) інформаційний пошук відомостей про 
винаходи/корисні моделі (1 замовлення, 1 
держава, 1 рік, 1 предмет пошуку) 

200,00 40,00 240,00 15 робочих днів 

400,00 80,00 480,00 5 робочих днів 

в) порівняльний аналіз 
винаходу/корисної моделі з ОГД                            
(1 документ (патент)) 

3000,00 600,00 3600,00 30 робочих днів 

г) складання звіту (1 звіт) 500,00 100,00 600,00 10 робочих днів 

д) складання патентного формуляра                
(1 формуляр) 500,00 100,00 600,00 5 робочих днів 

2.4. Іменний інформаційний пошук 
відомостей про винаходи/корисні моделі 
(1 ім’я (найменування), 1 держава) 

    

- 1 рік 200,00 40,00 240,00 

15 робочих днів 
- 5 років 350,00 70,00 420,00 
- 10 років 650,00 130,00 780,00 
- 20 років 1000,00 200,00 1200,00 
- 1 рік 400,00 80,00 480,00 

5 робочих днів 
- 5 років 700,00 140,00 840,00 
- 10 років 1300,00 260,00 1560,00 
- 20 років 2000,00 400,00 2400,00 
2.5. Тематичний інформаційний пошук за 
1 предмет пошуку (1 замовлення, 
1 держава, 1 рік, 1 предмет пошуку) 

200,00 40,00 240,00 15 робочих днів 

400,00 80,00 480,00 5 робочих днів 
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2.6. 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 1900,00 380,00 2280,00 
1 міс. - винахід 2500,00 500,00 3000,00 

2.7. Визначення відповідності заявленого 
об’єкта із аналізом суті об’єкта, що 
охарактеризований у формулі винаходу 
умовам надання правової охорони           
(1 об’єкт) 

    

- корисна модель 250,00 50,00 300,00 
10 робочих днів - винахід 250,00 50,00 300,00 

2.8. Перевірка відповідності матеріалів 
заявки на винахід/корисну модель 
формальним вимогам (1 об’єкт) 

    

- корисна модель 250,00 50,00 300,00 
10 робочих днів - винахід 250,00 50,00 300,00 

2.9. Перевірка відповідності заявки 
вимозі єдності винаходу/корисної моделі 
(1 заявка) 

    

- корисна модель     100,00 20,00 120,00 
5 робочих днів 

- винахід     100,00 20,00 120,00 
2.10. Консультація щодо запиту органу 
експертизи за заявкою на винахід або 
корисну модель (1 запит) 

    

- мінімум  150,00 30,00 180,00 
від 1 міс. - максимум   1000,00 200,00 1200,00 

2.11. Пошук по Спеціалізованій БД 
«Винаходи (корисні моделі) в Україні» за 
розділами МПК «А» та «С» (1 сполука) 

    

- мінімум 3000,00 600,00 3600,00 
1 міс. - максимум 4850,00 970,00 5820,00 

2.12. Складання і оформлення матеріалів 
заявки на винахід для подання 
міжнародної заявки за процедурою РСТ 

  

5000,00 1000,0 
0 6000,00 60 робочих днів 

2.13. Пошук патентних повірених інших 
країн, ведення листування, аналіз 
вартості послуг 

Договірна 
 

2.14. Ведення листування стосовно 
діловодства з патентними повіреними 
інших країн, контроль строків, оплат 

Договірна 
 

http://base.uipv.org/searchINV/
http://base.uipv.org/searchINV/
http://base.uipv.org/searchINV/
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2.15. Надання консультацій щодо поданих 
заявок на видачу патенту України на 
винахід або корисну модель 200,00 40,00 240,00  

2.16. Визначення відповідності умовам 
охороноздатності (1 об’єкт) 600,00 120,00 720,00 1 міс. 

3. Послуги, що стосуються промислових зразків 

3.1. Складання і оформлення матеріалів 
заявки (за винятком фотографій і 
креслень) для отримання патенту на 
промисловий зразок (1 промисловий 

 

    

- 1 варіант 1100,00 220,00 1320,00 
1 міс. 

- кожний наступний варіант 110,00 22,00 132,00 
3.2. Складання та оформлення матеріалів 
заявки для одержання правової охорони 
промислових зразків в іноземних країнах, 
зокрема у Російській Федерації (1 
промисловий зразок) 

    

- 1 варіант 1650,00 330,00 1980,00 
1 міс. 

- кожний наступний варіант 165,00 33,00 198,00 
3.3. Складання та оформлення матеріалів 
для подання заявки відповідно до 
Гаазької системи міжнародної реєстрації 
промислових зразків (1 заявка) 

2000,00 400,00 2400,00 1 міс. 

3.4. Патентні дослідження зовнішнього 
вигляду об’єкта права промислової 
власності і об’єкта господарської 
діяльності 

    

а) опрацювання замовлення                          
(1 замовлення) 150,00 30,00 180,00 5 робочих днів 
б) інформаційний пошук по 
Інтерактивній БД «Промислові зразки, 
зареєстровані в Україні» (1 держава, 1 

   

100,00 20,00 120,00 30 робочих днів 
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в) порівняльний аналіз запатентованих 
промислових зразків та об’єкта 

 

    

- 1 варіант 2100,00 420,00 2520,00 
30 робочих днів - кожний наступний варіант 1050,00 210,00 1260,00 

г) складання звіту (1 звіт)   500,00 100,00 600,00 5 робочих днів 
3.5. Патентний пошук по Інтерактивній 
БД «Промислові зразки, зареєстровані в 
Україні» (1 держава, 1 рік, 1 клас, звіт) 

  100,00 20,00 120,00 15 робочих днів 

400,00 80,00 480,00 5 робочих днів 

3.6. Іменний інформаційний пошук 
відомостей про промислові зразки (1 ім’я 
(найменування), 1 держава) 

    

- 1 рік 100,00 20,00 120,00 

15 робочих днів 
- 5 років 175,00 35,00 210,00 
- 10 років 325,00 65,00 390,00 
- 20 років 500,00 100,00 600,00 
- 1 рік 200,00 40,00 240,00 

5 робочих днів 
- 5 років 350,00 70,00 420,00 
- 10 років 650,00 130,00 780,00 
- 20 років 1000,00 200,00 1200,00 

  3.7. Перевірка відповідності матеріалів 
заявки на промисловий зразок вимогам 
законодавства (1 заявка) 

350,00 70,00 420,00 15 робочих днів 

33.8. Визначення відповідності 
зовнішнього вигляду заявленого об’єкта 
умовам надання правової охорони (1 
об’єкт) 

150,00 30,00 180,00 10 робочих днів 

3.9. Коригування зображення, наданого 
заявником в електронному вигляді 
 (1 зображення) 

100,00 20,00 120,00 5 робочих днів 

3.10. Надання консультацій щодо 
підготовлених фахівцями Укрпатенту та 
поданих заявок на видачу патенту 
України на промисловий зразок 

500,00 100,00 600,00  

4. Послуги, що стосуються знаків для товарів і послуг 

4.1. Складання заявки 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 666,67 133,33 800,00 
10 робочих днів - максимум 1500,00 300,00 1800,00 

- мінімум 1166,67 233,33 1400,00 
5 робочих днів - максимум 3000,00 600,00 3600,00 

Кожен наступний клас МКТП комбіноване 
позначення коефіцієнт 1,2  
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4.2. Складання та оформлення матеріалів 
заявки 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 1000,00 200,00 1200,00 
20 робочих днів - максимум 1500,00 300,00 1800,00 

4.3. Складання та оформлення матеріалів 
заявки на міжнародну реєстрацію знака 
для товарів і послуг за Мадридською 
системою міжнародної реєстрації знаків (1 
заявка) 

    

- мінімум 1000,00 200,00 1200,00 
60 робочих днів - максимум 2000,00 400,00 2400,00 

4.4. 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 600,00 120,00 720,00 

7 робочих днів 

за кожний наступний клас МКТП 
додатково 

120,00 24,00 144,00 

- комбіноване 1200,00 240,00 1440,00 
за кожний наступний клас МКТП 
додатково 240,00 48,00 288,00 

- словесне або зображувальне 1200,00 240,00 1440,00 

3 робочих дні 

за кожний наступний клас МКТП 
додатково 

240,00 48,00 288,00 

- комбіноване 2400,00 480,00 2880,00 
за кожний наступний клас МКТП 
додатково 480,00 96,00 576,00 
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4.5. Проведення порівняльного аналізу 
виявлених за результатами пошуку 
позначень із позначенням, за яким 
проводився пошук (1 позначення) 

    

- словесне або зображувальне 700,00 140,00 840,00 
1 міс. - комбіноване 1400,00 280,00 1680,00 

10.6. Перевірка переліку товарів і послуг 
за заявкою на відповідність чинній версії 
МКТП (1 позначення) 

    

- 1 клас 270,00 54,00 324,00 
10 робочих днів - за кожний клас понад один 90,00 18,00 108,00 

4.7. Надання висновку про результати 
порівняльного аналізу позначень та 
дослідження позначення на відповідність 
умовам надання правової охорони (1 
позначення) 

    

- словесне або зображувальне 240,00 48,00 288,00 
1 міс. - комбіноване 390,00 78,00 468,00 

4.8. 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 

) 

    

- мінімум 250,00 50,00 300,00 
5 робочих днів - максимум 750,00 150,00 900,00 
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4.9. 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) 60,00 12,00 72,00 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 80,00 16,00 96,00 
10 робочих днів 

- за кожну позицію в класі 5,00 1,00 6,00 
4.10. Пошук позначень, тотожних 
досліджуваному, по всіх класах МКТП з 
наданням звіту (1 позначення) 

    

- словесне або зображувальне 1000,00 200,00 1200,00 
7 робочих днів - комбіноване 2000,00 400,00 2400,00 

- словесне або зображувальне 2000,00 400,00 2400,00 
3 робочих дні - комбіноване 4000,00 800,00 4800,00 

4.11. 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) 

500,00 100,00 600,00 15 робочих днів 

1500,00 300,00 1800,00 5 робочих днів 

- знаків для товарів і послуг певного 
власника та/або заявника в БД України  
(1 особа - юридична або фізична) 

500,00 100,00 600,00 15 робочих днів 

1500,00 300,00 1800,00 5 робочих днів 
4.12. Інформаційний пошук по фонду 
зареєстрованих в Російській Федерації 
торговельних марок, представленому на 
СБ-КОМ носіях (1 позначення, 1 рік) 

250,00 50,00 300,00 5 робочих днів 
Примітка до пп. 4.12. тільки для 
словесних позначень або для словесної 
частини зображувальних чи комбінованих 
позначень 
4.13. Заповнення заяви на реєстрацію 
знака для товарів і послуг, крім опису 
знака та переліку товарів і послуг (1 
заява) 

100,00 20,00 120,00 2 дні 

4.14. Складання опису позначення, що 
заявляється (1 опис) 300,00 60,00 360,00 2 дні 

4.15. Розробка словесного позначення 
 (1 позначення) 833,33 166,67 1000,00 від 5 робочих 

днів 
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4.16. Розробка графічного позначення 
 (1 позначення) 833,33 166,67 1000,00 від 15 робочих 

днів 
4.17. Створення комбінованого 
позначення (1 позначення) 1250,00 250,00 1500,00 від 15 робочих 

днів 
4.18. Стилізація (редагування) графічного 
зображення для плоского зображення 
 (1 позначення) 

425,00 85,00 510,00 від 15 робочих 
днів 

  4.19. Стилізація (редагування) графічного 
зображення для трьохмірного зображення 
 (1 позначення) 

425,00 85,00 510,00 від 15 робочих 
днів 

4.20. Надання комплексної послуги з 
розробки логотипу, проведення пошуку 
та складання заявки на реєстрацію 
словесного або графічного знака для 
товарів і послуг (1 позначення) 

1500,00 300,00 1800,00 від 20 робочих 
днів 

4.21. Надання комплексної послуги з 
розробки логотипу, проведення пошуку 
та складання заявки на реєстрацію 
комбінованого знака для товарів і послуг 
 (1 позначення) 

1925,00 385,00 2310,00 від 20 робочих 
днів 

4.22. Консультації щодо заявки 
500,00 100,00 600,00 

до закінчення 
експертизи 

заявки 

5. Патентно-інформаційні послуги 

  5.1. Пошук інформації з консультантом  
(1 година) 75,00 15,00 90,00  

  5.2. Пошук інформації з консультантом- 
перекладачем (англійська, німецька мови) 
(1 година) 

150,00 30,00 180,00  

  5.3. Пошук повного опису до патенту на 
винахід певної держави (1 держава)     

- 1 опис (до 10 сторінок) 16,67 3,33 20,00 
5 робочих днів - за кожну наступну сторінку 0,42 0,08 0,50 

 5.4. Пошук патентів-аналогів (1 заявка) 
716,67 143,33 860,00 10 робочих днів 

5.5. Робота на комп’ютері без 
консультанта (зі стандартними засобами 
при наявності  комп’ютера) 
 (1 година) 

20,00 4,00 24,00  
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6. Послуги, що стосуються питань розпоряджання майновими правами  
інтелектуальної власності 

6.1. Складання договору про передання 
виключних майнових прав власності 
та/або ліцензійного договору на винахід, 
корисну модель, промисловий зразок 
(залежно від складності об’єкта, умов 
договору тощо) 
(1 і ) 

    

- мінімум 500,00 100,00 600,00 
1 міс. - максимум 2000,00 400,00 2400,00 

  6.2. 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 500,00 100,00 600,00 
1 міс. - максимум 2000,00 400,00 2400,00 

6.3. 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 800,00 160,00 960,00 
1 міс. - максимум 2000,00 400,00 2400,00 

6.4. 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 800,00 160,00 960,00 
1 міс. - максимум 2000,00 400,00 2400,00 

  6.5. Ведення діловодства за ліцензійним 
договором або договором про передачу 
прав на (1 договір) 

   

До закінчення 
реєстрації 

- винахід (корисну модель) 250,00 50,00 300,00 
- промисловий зразок 250,00 50,00 300,00 
- знак для товарів і послуг 250,00 50,00 300,00 
6.6. Складання інших договорів щодо 
розпоряджання майновими правами 
інтелектуальної власності (1 договір) 

Договірна за згодою  
сторін 


