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Документи, необхідні для подачі заявки на реєстрацію торгової марки:  

1. Зображення торгової марки (в електронному та друкованому вигляді); 

2. Перелік товарів та/або послуг, для яких передбачається реєстрація товарного 

знака;  

3. Повне найменування заявника на українській мові (назва фірми та її юридичну 

адресу, або ПІБ і місце проживання фізичної особи);  

4. Довіреність патентним повіреним на представництво інтересів заявника у 

відповідних установах;  

5. Договір про надання послуг нашою фірмою заявникові.  

Вартість реєстрації торговельної марки 

Офіційні збори Українського патентного відомства 

(Наведені згідно з "Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на 

об'єкти інтелектуальної власності") 

Таблиця №1  

             Найменування                   
Розмір збору у 

гривнях  

1. Подача заявки на товарний знак одним заявником  3200,00  

- додатково за кожний клас Міжнародної класифікації товарів і послуг понад 

одного 

- додатково за подання в заявці кольорового зображення товарного знаку 

- додатково за включення у заявлений товарний знак позначення, що 

відображує назву держави "Україна" 

 3200,00  

   

800,00  

 
19200,00  

2. Подача заявки на товарний знак кількома заявниками 
130 % від суми 

збору за  

пунктом 1  

3. Державний збір за публікацію про видачу свідоцтва на товарний знак в чорно-

білому зображенні за кожний клас  600,00  

   - додатково за публікацію кольорового зображення товарного знаку   200,00  

4.  Державне мито за видачу свідоцтва на товарний знак 
85,00 (для 

нерезидентів -  
$200,00)  

5. Продовження терміну дії свідоцтва на товарний знак, власником якого  

      є одна особа, за один клас  12000,00  

     - додатково за кожний клас понад одного 1200,00  

 

ТОВ «Компанія «Інвента», 
а/я 8762, г. Харків, 61002, Україна, 
тел.: +38 (050) 343-34-94, 
тел./факс: +38 (057) 343-94-84, 
www.inventa.ua     e-mail: info@inventa.ua 

http://www.inventa.ua/
http://www.inventa.ua/
http://www.inventa.ua/
http://www.inventa.ua/


2 

 

тел.: +38 (050) 343-34-94                                                          e-mail: info@inventa.ua 
 

Вартість реєстрації словесного товарного знака за прискореною 

процедурою, включаючи держмита, становить близько 9100 грн плюс гонорар за 

послуги патентного повіреного з підготовки пакету документів на реєстрацію. 

 

Терміни реєстрації торгової марки в Україні 

 

Ви можете вибрати стандартну або прискорену реєстрацію прав на 

торгівельну марку. Стандартний термін реєстрації становить 16-20 місяців. 

Прискорена реєстрація займає 8-9 місяців. 

 

Більш детальна інформація про торгівельні знаки зазначена на сайті 
(https://www.inventa.ua/ua/jak-zareestruvati-torgovu-marku-v-ukraini/). 
 


