ЗАКОН УКРАЇНИ
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
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(Витяг)
Стаття 5. Умови надання правової охорони
…
4. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та
переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з
наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і
послуг.
…
Стаття 7. Заявка
…
4. Заявка складається українською мовою і повинна містити:
заяву про реєстрацію знака;
зображення позначення, що заявляється;
перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за
МКТП.
…
8. За подання заявки сплачується збір, розмір якого встановлюється з урахуванням
кількості класів МКТП, якими охоплюються зазначені в заявці товари і послуги. Документ
про сплату збору повинен надійти до Установи разом з заявкою або протягом 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 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 державної політики у сфері інтелектуальної власності, чи
документа про сплату 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 закладом експертизи, 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 закладом експертизи.
…

