
Офіційні збори та вартість послуг Патентної агенції Дмитра Романенка 
щодо патентування промислових зразків

№
пп

Назва дії
Офіційний
збір, грн.

Вартість послуг
агенції, грн.

Основні платежі
1 Підготовка і подання заявки на промисловий зразок 1280 від 3000
1.1  - додатково за кожний варіант з другого по десятий 160 500
1.2  - додатково за кожний варіант понад десятий 560 500
2 За публікацію про видачу патенту на промисловий зразок,

за кожний вигляд промислового зразка в ч/б зображенні
300 -

2.1  - додатково за публікацію в кольоровому зображенні 200 -
3 Ведення діловодства і отримання патенту 17 800

Додаткові платежі
4 Прискорена експертиза 720 1200
5 Підтримання чинності патенту на промисловий зразок:

5.1  - за 1-й рік 300 600
5.2 - за 2-й рік 300 600
5.3 - за 3-й рік 600 600
5.4 - за 4-й рік 800 600
5.5 - за 5-й рік 900 600
5.6 - за 6-й рік 1200 600
5.7 - за 7-й рік 1500 600
5.8 - за 8-й рік 1800 600
5.9 - за 9-й рік 2000 600
5.10 - за 10-й рік 2400 600
5.11 - за 11-й рік 2400 600
5.12 - за 12-й рік 2400 600
5.13 - за 13-й рік 4000 600
5.14 - за 14-й рік 4000 600
5.15 - за 15-й рік 4000 600
6 Інформаційний пошук - від 2000 
7 Внесення змін в матеріали заявки 200-1200 800
8 Відповідь на запит експертизи - від 3000
9 Підготовка заперечення проти рішення експертизи та 

представництво заявника в Апеляційній палаті
3400 від 6000

10 Підготовка ліцензійних договорів, договорів передачі права - від 2500
11 Реєстрація ліцензійних договорів, договорів передачі права 

(в залежності від типу договору)
2400 2000

12 Продовження або поновлення діловодства щодо розгляду 
заявки

800-1600 800

13 Внесення змін в Державний реєстр після видачі патенту 1600 1000
14 Підготовка і подання міжнародної заявки на промисловий 

зразок
міжнародні збори від 8000

Примітка.
У разі коли заявником промислового зразка є автор, більшість офіційних зборів сплачуються у розмірі  20%
установленого розміру.


