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Стаття 5. Умови надання правової охорони
…
4. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної
марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з
наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та
переліком товарів і послуг.
…
Стаття 7. Заявка
…
4. Заявка складається українською мовою і повинна містити:
заяву про реєстрацію торговельної марки;
зображення позначення, що заявляється;
перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати торговельну марку,
згрупованих за МКТП.
…
8. За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням
кількості заявників та класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і
послуги, та особливостей заявленого позначення. Зазначений збір сплачується до дня
спливу двох місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не більше ніж
на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено
збір за його подання.
…
Стаття 8. Дата подання заявки
1. Датою подання заявки є дата одержання НОІВ матеріалів, що містять принаймні:
клопотання у довільній формі про реєстрацію торговельної марки, викладене
українською мовою;
відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою;
достатньо чітке зображення позначення, що заявляється;

перелік товарів і послуг, для яких заявляється торговельна марка, викладений
українською мовою.
…
Стаття 9. Пріоритет
1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на таку саму торговельну марку
щодо таких самих товарів і послуг або таких, що охоплюються переліком товарів і послуг,
зазначених у попередній заявці, протягом шести місяців від дати подання попередньої
заявки до НОІВ чи до відповідного органу держави – учасниці Паризької конвенції чи
Угоди про заснування Світової організації торгівлі, якщо на попередню заявку не заявлено
пріоритет.
…
Стаття 10. Експертиза заявки
…
14. У разі невідповідності заявки формальним вимогам статті 7 цього Закону
та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності,
чи сплаченого збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилається
повідомлення із пропозиціями щодо усунення недоліків.
Якщо недоліки стосуються групування товарів і послуг, то в повідомленні наводиться
перелік товарів і послуг, згрупованих НОІВ, та, за необхідності, зазначається сума збору
за подання заявки, яку належить доплатити. У випадку, коли товар або послуга викладено
у заявці як термін, що не дає можливості віднести його до певного класу МКТП, заявнику
пропонується замінити цей термін або виключити його. Якщо заявник не виконає цю
вимогу, то зазначений термін не включається до переліку товарів і послуг, згрупованих
НОІВ.
...
Стаття 11-1. Поділ заявки
1. До прийняття НОІВ рішення за заявкою заявник має право поділити заявку на дві і
більше заявок (виділені заявки) шляхом розподілу між ними перелічених у цій заявці
товарів і послуг таким чином, щоб кожна з виділених заявок не містила товари і послуги,
споріднені з товарами і послугами, переліченими в інших заявках.
…

