Кравець В.О.
ММІ НТУУ «КПІ»
Науковий керівник:
Ромашко А.С., к.т.н, доцент ММІ НТУУ «КПІ»
САМОСТІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ТОРГІВЕЛЬНОЇ МАРКИ ПЕРЕД ЇЇ
РЕЄСТРАЦІЄЮ ЗА БАЗАМИ ДАНИХ УІПВ ТА ВОІВ
Самостійний пошук на схожість та тотожність перед реєстрацією торгівельної
марки (особливо первинної реєстрації) хоча би стосовно території України, знижує
вірогідність відмов у реєстрації, а значить є доцільним, оскільки процедура
реєстрації торгівельної марки не з дешевих, особливо, коли мова йде про
Назва бази та її електронна Переваги

Недоліки

адреса

торгівельну марку в якій зазначений більше ніж один клас Міжнародної
класифікації товарів та послуг для цілей реєстрації знаків (далі Ніццька
класифікація) [1].
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На офіційному сайті Українського інституту промислової власності (УІПВ)
надається доступ до різноманітних баз даних (БД) [2] та інформаційно-довідкових
систем (ІДС) за об’єктами промислової власності.

Недоліками БД стосовно

торгівельних марок на сайті УІПВ є те, що на жаль в Україні не можна самостійно
шукати інформацію по заявкам на торгівельні марки. Для того щоб провести пошук
по

заявкам,

потрібно

звернутись

до

Філіалу Державного

підприємства

«Українського інституту промислової власності» - Українського центру інноватики
і патентно-інформаційних послуг. Але ця процедура не безкоштовна, і ціни на
пошук можуть сягати 5000 тисяч гривень [3].
На сайті УІПВ пошук можна здійснити за БД "Зареєстровані в Україні знаки для
товарів і послуг", БД "Відомості про добре відомі знаки в Україні" та за БД
"Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня "Промислова власність".
Характеристика баз на сайті УІПВ наведена в таблиці 1.
Таблиця 1
Бази даних на сайті УІПВ стосовно торгівельних марок

Серед баз даних які містяться на сайті ВОІВ і відповідають темі слід
виділити 2 – це «ROMARIN» та Глобальна база даних по брендам.
Характеристика баз на сайті ВОІВ наведена в таблиці 2.
Таблиця 2.
Містить інформацію про всі міжнародні
«ROMARIN» (Read-OnlyMemory of Madrid Active Registry
Information) [Постійний
запам'ятовуючий пристрій
інформації про активний
Мадридський реєстр]

знаки, зареєстровані в рамках Мадридської
системи, які діють в даний час в
Міжнародному реєстрі або дія яких
минула в останні шість місяців. Вона
також містить дані, що стосуються
міжнародних заявок і наступних вказівок,
які все ще проходять процес експертизи в
Міжнародному бюро.
Полегшує пошук серед приблизно 17,
700, 000 файлів, що відносяться до
товарних знаків, які користуються
міжнародною охороною, найменувань
місць походження і гербів, прапорів та

Глобальна база даних по
брендам

інших державних емблем, а також повним і
скороченим найменуванням і емблем
міжурядових організацій. Глобальна база
даних по брендам дозволяє вести
безкоштовні і одночасні пошуки, що
стосуються брендів, за численними
збірникам даних.

Пошук можна здійснити за БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і
послуг», але ця база (окрім нумераційного, іменного та пошуку за кольорами)
передбачає можливість здійснення пошуку тільки за класами Ніццької класифікації
і в результаті ми отримуємо досить значний масив інформації, який важко

проаналізувати (наприклад, якщо нас цікавить торгівельна марка для виробника
виробів з металів та їх сплавів, в тому числі металоконструкцій, то нам слід
здійснити пошук за класом 6 і станом на 20.04.2015 року ми отримаємо 6280
знаків).
Для більш швидкого пошуку потрібно скористатись базами даних, що
передбачають можливість пошуку за ключовими словами та Міжнародною
класифікацією зображувальних елементів знаків (Віденська класифікація) [4].
Якщо планована до реєстрації торгівельна марка містить зображення носорога у
робочому одязі то код Віденської класифікації такого зображення - 3.2.25. При
пошуку за БД "Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня
"Промислова власність" "Відомості про видачу свідоцтв України на знаки для
товарів та послуг" ми знайдемо 10 торгівельних марок, які містять зображення
тварин (слонів і носорогів) в одязі. Якщо ж ми в пошуковому полі зазначимо
одночасно код Віденської класифікації такого зображення 3.2.25 та клас 6 Ніццької
класифікації то отримаємо лише одну торгівельну марку, а саме:

.
З огляду на таблицю 1 пам'ятаємо, що зараз 2015 рік, а база "Відомості про
видачу свідоцтв України на знаки для товарів та послуг", якою ми скористались не
дає можливості пошуку:
- інформації за торгівельними марками, які були зареєстровані до бюлетеня
4/2006 (тобто менше 10-ти років - терміну дії свідоцтва), тому цю інформацію
можна шукати лише переглядаючи бюлетені "Промислова власність". За БД
«Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» набираємо бюлетень 3/2006 та
клас 6 Ніццької класифікації, результат - 25 торгівельних марок. Такий пошук
потрібно виконати стосовно усіх номерів бюлетенів до 2005 року;
- інформації за Мадридською системою і нам потрібно звернутисть до іншої БД
"Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня "Промислова власність"
"Відомості про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про
міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про

міжнародну реєстрацію знаків". Набираємо клас 06 Ніццької класифікації,
результат – 2146 торгівельних марок (знову ж таки великий обсяг інформації).
Також слід звернутись до БД «ROMARIN», яка розміщена на сайті Всесвітньої
організації інтелектуальної власності [5];
- інформації за БД "Відомості про добре відомі знаки в Україні". Набираємо клас
06 Ніццької класифікації, результат – 4 торгівельні марки.
- інформації за заявками на отримання свідоцтва (потрібно звернутись до
Українського центру інноватики і патентно-інформаційних послуг і оплатити
послугу).
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