Перелік зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності,
до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
Оновлено 20.03.2015

№
пп
1.

Назва організації або
держави (коротка та
офіційна)
Австралія

Зміст. Адреса в Інтернеті
Офіційні бюлетені патентів на винаходи (з 2004р.), промислових
зразків (з 2005р.) і торговельних марок (з 2005р.), сортів рослин (з
1994р.)
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-andevents/publications/journals/
Описи до заявок і патентів Австралії (з 1975р.)
http://www.ipaustralia.gov.au/
Патентні документи Австралії, США, ЄПВ і ВОІВ
http://www.lens.org/lens/
Пошукова система винаходів (з 1904р.)
http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/patents/search-for-a-patent/
Пошукова система промислових зразків (з 1985р.)
http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/designs/search-for-a-design/
Пошукова система торговельних марок Австралії ATMOSS
http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start
http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/search-for-atrade-mark/
MyList – нова послуга на пошуковому порталі AusPat, що надає
можливість вивантажувати до 300 документів за результатами кожного
пошуку
http://www.ipaustralia.gov.au/auspat/
Сайт відомства
http://www.ipaustralia.gov.au/

2.

Австрія

Республіка Австрія

Офіційні бюлетені патентів на винаходи і корисні моделі,
торговельних марок, промислових зразків (за останні 3 місяці):
http://www.patentamt.at/Publikationen/
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Австрії. Крім того, повідомляється про зміни правового статусу
необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук за
текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
Сервер публікацій Патентного відомства:
описи до заявок та патентів на винаходи і корисні моделі (з 2005р.)
http://pubserv.patentamt.at/PublicationServer/search.jsp?lg=de
Сайт відомства
www.patentamt.at

3.

Аргентина
Аргентинська Республіка

Офіційний бюлетень (винаходи):
http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=116&criterio=2
Офіційний бюлетень (торговельні марки) :

http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=115&criterio=3
Пошукова система винаходів:
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/index/IndexPatentes.asp
Пошукова система торговельних марок:
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/index/IndexMarcas_SC.asp
Пошукова система промислових зразків:
https://portaltramites.inpi.gob.ar/Docs/index/IndexModelos.asp
Сайт відомства
http://www.inpi.gov.ar

4.

Білорусь
Республіка Білорусь

Офіційні
бюлетені
«Изобретения.
Полезные
модели.
Промышленные образцы» (з 2010р.), «Товарные знаки и знаки
обслуживания. Наименования мест происхождения товаров» (з
2010р.), «Сорта растений» (з 2009р.):
http://www.belgospatent.org.by/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=297%3A2009-11-09-08-45-14&catid=61%3A2009-05-21-06-4730&Itemid=74&Itemid=86
Бази даних:
патентів на винаходи (бібліографічні дані, описи до патентів, мова –
російська)
http://belgospatent.org.by/database/index.php?pref=inv&lng=ru&page=1
патентів на корисні моделі
http://belgospatent.org.by/database/index.php?pref=mod&lng=ru&page=1
патентів на промислові зразки
http://belgospatent.org.by/database/index.php?pref=prom&lng=ru&page=1
База даних торговельних марок
http://belgospatent.org.by/database/index.php?pref=tz&lng=ru&page=1
Сайт відомства
http://belgospatent.org.by

5.

Болгарія
Республіка Болгарія

Офіційний бюлетень (розділи винаходів і корисних моделей з №1-2006)
http://www1.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=167&I
temid=269
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Болгарії. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
Сайт відомства
http://www.bpo.bg/

6.

Бразілія
Федеративна Республіка
Бразілія

Офіційний бюлетень (патенти та торговельні марки - з червня
2005р.)
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
Сайт відомства
http://www.inpi.gov.br/

7.

Велика Британія
Сполучене Королівство
Великої Британії та
Північної Ірландії

Офіційний патентний бюлетень (з 2006р.)
http://www.ipo.gov.uk/patent/p-journal/p-pj
Бюлетень промислових зразків (з 2008р.)
http://www.ipo.gov.uk/d-journal/d-dj.htm
Патентні бази даних :
Заявки, патенти, свідоцтва додаткової охорони (пошук за номером
заявки, номером публікації, в БД ЄПВ ESP@CENET)
http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find.htm
Сервер публікацій: пошук за номером патентного документа
та/або датою публікації (з 2007р.)
http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find/p-find-publication.htm
Географічний сайт для пошуку британських патентних заявок.
Система забезпечує ідентифікацію необхідних документів на карті з
відсиланням до конкретних регіонів. Для пошуку використовуються
дані системи правового статусу IPSUM Відомства інтелектуальної
власності Великої Британії
http://www.patentsonamap.co.uk
Торговельні марки (пошук за текстом, за Віденською та Ніццькою
класифікаціями). Можливий окремий нумераційний пошук
торговельних марок Великої Британії, Європейської Спільноти, за
номером міжнародної реєстрації торговельних марок із
зазначенням Великої Британії
http://www.ipo.gov.uk/types/tm/t-os/t-find.htm
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Великої Британії. Крім того, повідомляється про зміни
правового статусу необхідних торговельних марок. Додатково
можливий пошук за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
Сайт відомства
http://www.ipo.gov.uk/

8.

В’єтнам
Соціалістична Республіка
В’єтнам

Патентна база даних (понад 17 тис. заявок, понад 7 тис.
зареєстрованих патентів; пошук за назвою винаходу, текстом реферату,
МПК, іменем заявника тощо – усього 28 критеріїв пошуку, мова
в’єтнамська, англомовна пошукова форма, автоматизований переклад
назв та рефератів на англійську):
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchPAT.php
База даних промислових зразків (понад 15,6 тис. заявок, понад 11
тис. зареєстрованих зразків; пошук за назвою зразка, Локарнською
класифікацією, номером заявки та реєстрації тощо, мова в’єтнамська,
англомовна пошукова форма)
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearchIND.php
База даних торговельних марок (понад 130 тис. заявок, біля 100 тис.
реєстрацій, пошук за номерами заявок та реєстрацій, словесними
знаками, за Ніццькою та Віденською класифікаціями та за товарами і
послугами, мова – в’єтнамська)
http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WSearch.php
(Див. також ВОІВ)
Сайт відомства:
http://www.noip.gov.vn

9.

Вірменія
Республіка Вірменія

Офіційний бюлетень промислової власності
(з 1995р., мова вірменська)
http://www.aipa.am/en/industrial-property/
База даних патентів на винаходи і корисні моделі, зареєстрованих
за національною процедурою
http://www.aipa.am/en/registered-by-national-procedure/
Патенти ЄАПО, чинні у Вірменії
http://www.aipa.am/en/eapo-ra-patent/
База даних промислових зразків
http://www.aipa.am/en/search-int-classification/
База даних торговельних марок, зареєстрованих за національною
процедурою
http://www.aipa.am/en/national-procedure-reg/
База даних загальновідомих знаків
http://www.aipa.am/en/well-tm/
Сайт відомства (вірменська та англійська мови)
http://www.aipa.am/en/

10.

ВОІВ
Всесвітня організація
інтелектуальної
власності

Пошуковий портал PATENTSCOPE:
База даних міжнародних заявок на винаходи
Заявки РСТ з 1978р. (бібліографічні дані, титульний лист, повний опис,
звіт про пошук); мови: англійська, французька, 1978-1997рр. – частково
російська.
http://www.wipo.int/patentscope/en/
http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
База даних міжнародних торговельних марок:
ROMARIN (містить бібліографічні дані та зображення усіх чинних
торговельних марок, занесених до міжнародного реєстру; більш
детальна історія торговельних марок, ніж у БД Madrid Express)
http://www.wipo.int/romarin/
База даних міжнародних промислових зразків Hague Express
(бібліографічні дані та зображення промислових зразків, занесених до
Міжнародного реєстру та опублікованих у бюлетені, починаючи з
1999р.)
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/hague/search-struct.jsp
База даних географічних зазначень Lisbon Express (містить усі
географічні зазначення, зареєстровані міжнародним бюро ВОІВ)
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
Глобальна база даних щодо брендів
полегшує пошук серед
приблизно 14 980 000 файлів стосовно товарних знаків, найменувань
місць походження, гербів, прапорів та інших державних емблем.
http://www.wipo.int/global_ip/en/activities/branddb.html
Доступ до національних статистичних відомостей
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/
Сайт відомства
http://www.wipo.int

11.

Грузія

Офіційний бюлетень (з 2008р.)
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=19
База даних патентів на винаходи (бібліографічні дані, реферат,
креслення; мови: грузинська, англійська)
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=1&

search=Search
База даних корисних моделей (бібліографічні дані, реферат,
креслення; мови: грузинська, англійська)
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=2&
search=Search
База даних промислових зразків (бібліографічні дані, зображення;
мови: грузинська, англійська)
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=4&
search=Search
База даних торговельних марок (бібліографічні дані, зображення;
мови: грузинська, англійська)
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?sec_id=46&lang_id=ENG&cat=3&
search=Search
Сайт відомства
http://www.sakpatenti.org.ge
12.

Данія
Королівство Данія

Реєстри патентів на винаходи і корисних моделей (з 1982р.)
http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/patent?action=1&subAction=front&lan
guage=GB
Реєстр промислових зразків (з 1982р.)
http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/design?action=301&subAction=front&l
anguage=GB
Реєстр торговельних марок (з 1982р.)
http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/varemaerke?action=201&subAction=fr
ont&language=GB
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Данії. Крім того, повідомляється про зміни правового статусу
необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук за
текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
http://www.dkpto.org/online-tools/tmview.aspx
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
Сайт відомства
http://www.dkpto.org/

13.

Естонія
Республіка Естонія

Патентні бази даних:
База даних національних патентів (мова естонська, англомовний
реферат)
http://www.epa.ee/patent/default2eng.asp
http://www.epa.ee/ розділ Databases
База даних європейських патентів, чинних в Естонії
http://www.epa.ee/ep/default2eng.asp
База даних корисних моделей
http://www2.epa.ee/Patent/mudel.nsf/SearchEngl?OpenForm
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Естонії. Крім того, повідомляється про зміни правового статусу
необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук за
текстом торговельної марки.

https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.epa.ee/
14.

ЄАПВ
Євразійське патентне
відомство

Євразійська патентно-інформаційна система ЄАПАТІС:
Бібліографічні дані, реферат або формула винаходу, креслення (пошук
у БД ЄАПВ за бібліографічними даними, у БД інших відомств – лише
нумераційний)
http://www.eapatis.com
Євразійський сервер ESP@CENET
http://ea.espacenet.com (російськомовний інтерфейс)
Євразійський Сервер публікацій:
(пошук за номером заявки, патенту, індексам МПК , датою публікації,
номером бюлетенів. По патентах – повна ретроспектива, по заявках – з
1999р.)
http://www.eapo.org/ru/publications/publicat/
Сайт відомства
http://www.eapo.org

15.

Єгипет
Арабська Республіка Єгипет

Патентна база даних (бібліографія, реферат; мова англійська)
http://www.egypo.gov.eg/Search.aspx
Сайт відомства
http://www.egypo.gov.eg/Default.aspx

16.

ЄПВ
Європейське патентне
відомство

European patent bulletin
http://www.epo.org/searching/free/bulletin.html
Електронно-цифрова бібліотека ЄПВ ESP@CENET:
Патентна документація ЄПВ, ВОІВ, країн-членів ЄПО, а також
патентна документація багатьох інших країн світу. Глибина пошуку
продовжена до 1900р.
http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html?hp=stages
Відомості щодо наявності в системі ESP@CENET бібліографічних
даних, англомовних рефератів та повних текстів патентних документів
за країнами
http://ep.espacenet.com/ep/en/helpV3/coverageep.html
Сервер публікацій ЄПВ:
Поточні публікації європейських заявок і патентів (повні описи).
Пошук за номером заявки, номером та датою публікації, МПК
http://www.epo.org/searching/free/documents.html
https://data.epo.org/publication-server/?lg=en
Trilateral Cooperation патентних відомств США, Японії та ЄПВ
відкрив базу даних документів, що спільно цитуються цими
відомствами.
http://www.trilateral.net/ccd
http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0.4/
Сайт відомства
http://www.epo.org

17.

Ізраїль
Держава Ізраїль

Патентна база даних
http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/
http://www.ilpatsearch.justice.gov.il/UI/AdvancedSearch.aspx

(Див. також ВОІВ)
Пошукова система торговельних марок
http://www.trademarks.justice.gov.il/TradeMarksWebSiteUI/TrademarksSe
arch/TrademarksSearch.aspx?From=TopMenu
http://www.trademarks.justice.gov.il/TradeMarksWebSiteUI/TrademarksSe
arch/TrademarksSearch.aspx
Сайт відомства
http://index.justice.gov.il/En/Units/ILPO/Pages/default.aspx
18.

Індія
Республіка Індія

БД Відомства промислової власності:
Патентний бюлетень (мова англійська, з 2005р.), бюлетень з
торговельних марок (з жовтня 2009р.) та бюлетень географічних
зазначень (з липня 2004р.)
http://ipindia.nic.in/
Офіційна патентна база даних (заявки і патенти)
http://ipindiaonline.gov.in/patentsearch/search/index.aspx
База даних торговельних марок
http://ipindiaservices.gov.in/tmrpublicsearch/frmmain.aspx
Запит щодо отримання зображення звіту експертизи
http://ipindiaservices.gov.in/ferstatus/
Посібник (on-line) з практики використання географічних
зазначень
http://ipindia.nic.in/girindia/GI_Manual_27July2011/Main%20Link.htm
Сайт відомства
http://ipindia.nic.in

19.

Ірландія

Офіційний бюлетень (з 2007р.):
http://www.patentsoffice.ie/en/publications_download.aspx
Реєстри та бази даних:
патентів, свідоцтв додаткової охорони (SPC)
http://www.patentsoffice.ie/en/patents_searchingh.aspx
промислових зразків
http://www.patentsoffice.ie/en/design_searchh.aspx
торговельних марок
http://www.patentsoffice.ie/en/trademark_searchh.aspx
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Ірландії. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.patentsoffice.ie

20.

Італія
Італійська Республіка

Бази даних винаходів і корисних моделей, промислових зразків,
торговельних марок (з 1980р.), свідоцтв додаткової охорони та
топографій інтегральних мікросхем (з 1989р.)
http://www.uibm.gov.it/dati/
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних

марок Італії. Крім того, повідомляється про зміни правового статусу
необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук за
текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.uibm.gov.it/
21.

Іспанія
Королівство Іспанія

Офіційний бюлетень (з 1998р.)
https://sede.oepm.gob.es/bopiweb/descargaPublicaciones/formBusqueda.acti
on
Пошукова система INVENES:
Бази даних патентів Іспанії на винаходи і корисні моделі (з 1930р.),
європейських патентів із зазначенням Іспанії (за наявності
документа іспанською мовою). Містить зображення, опубліковані в
BOPI з 1988р., а також повні описи, база даних промислових зразків
(бібліографічні дані з 1966р., зображення, опубліковані в BOPI з
1998р.)
http://www.oepm.es/es/invenciones/index.html
LATIPAT – База даних винаходів та корисних моделей 18
іспаномовних країн (Аргентина, Болівія, Коста-Ріка, Чілі, Колумбія,
Куба, Еквадор, Гватемала, Гондурас, Мексика, Нікарагуа, Панама,
Парагвай, Перу, Домініканська Республіка, Сальвадор, Уругвай,
Венесуела). Містить бібліографічні дані з 1955р, зображення з 1991р., а
також повні описи до патентів Мексики
http://lp.espacenet.com/
База даних торговельних марок
http://sitadex.oepm.es/Localizador/homeLocator.jsp
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Іспанії. Крім того, повідомляється про зміни правового статусу
необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук за
текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
Сайт відомства
http://www.oepm.es

22.

Канада

База даних патентів на винаходи:
Описи до патентів Канади за період понад 75 років (понад 2 млн.
патентних документів). Інформація стосовно правового статусу
патентів і патентних заявок, у т.ч. про сплату річного мита, про втрату
чинності патенту. (Мова публікації – англійська або французька)
http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/search/basic.html?src=cipomm-patent
База даних промислових зразків (з 1861р.)
http://strategis.ic.gc.ca/app/cipo/id/displaySearch.do?language=eng
База даних торговельних марок
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/tmSrch.do?lang=eng
Повнотекстова база даних ретроспективних патентів з 1869р. по
1895р. охоплюючи при цьому документи до 1919р. Документи
скановані з мікрофільмів оригіналів. Однак, ця база даних охоплює
тільки патенти осіб, що живуть у Канаді, або канадських громадян, що
живуть закордоном
http://www.collectionscanada.gc.ca/databases/patents/index-e.html

Сайт відомства
http://www.cipo.ic.gc.ca
23.

Китай
Китайська Народна
Республіка

Патентна база даних (дані з вересня 1985р., англомовна пошукова
сторінка, англомовні реферати, машинний переклад з китайської на
англійську формули винаходу та повного опису)
http://211.157.104.77:8080/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init
Сайт відомства
http://www.sipo.gov.cn
http://english.sipo.gov.cn/ (англомовний інтерфейс)

24.

Корея

Корея, Республіка
(Південна Корея)

25.

Латвія
Латвійська Республіка

Бази даних патентів на винаходи і корисні моделі (з 1948р.),
англомовних рефератів (з 1979р.), промислових зразків (з 1998р.),
торговельних марок (з 1998р.)
Повнотекстовий пошук у корейськомовних описах до патентів
здійснюється англійською мовою завдяки автоматизованому
перекладу.
http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp
(Див. також ВОІВ)
Безоплатна система пошуку патентів на промислові зразки і
торговельні марки
http://www.epo.org/searching/asian/korea/search.html
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Кореї. Крім того, повідомляється про зміни правового статусу
необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук за
текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
Сайт відомства
http://www.kipo.go.kr/en/
Офіційний бюлетень (з №3-2009)
http://www.lrpv.gov.lv/en/vestnesis
База даних промислових зразків
http://databases.lrpv.gov.lv/database3/index.aspx?lang=EN&id=371
База даних торговельних марок
http://databases.lrpv.gov.lv/database3/index.aspx?lang=EN&id=361
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Латвії. Крім того, повідомляється про зміни правового статусу
необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук за
текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.lrpv.lv/

26.

Литва
Республіка Литва

Офіційний бюлетень (з 2005р.)
http://www.vpb.lt/index.php?n=245&l=en
Бази даних національних патентів та європейських патентів,
чинних у Литві
http://www.vpb.lt/index.php?l=en&n=333

База даних промислових зразків
http://www.vpb.lt/index.php?n=263&l=en
База даних торговельних марок
http://www.vpb.lt/index.php?n=300&l=en
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Литви. Крім того, повідомляється про зміни правового статусу
необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук за
текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.vpb.lt/
27.

Македонія
Колишня Югославська
Республіка Македонія

Пошукова система винаходів (з 1992р.)
http://www.ippo.gov.mk/Search/PatentSearch.aspx
Пошукова система промислових зразків (з 1993р.)
http://www.ippo.gov.mk/Search/IndustrialDesignSearch.aspx
Пошукова система торговельних марок (з 1992р.)
http://www.ippo.gov.mk/Search/TrademarkSearch.aspx
Сайт відомства
http://www.ippo.gov.mk

28.

Марокко
Королівство Марокко

Пошукова система торговельних марок, промислових зразків
http://www.ompic.org.ma/en/content/trademarks
http://www.ompic.org.ma/en/content/search-dmi
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Марокко. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
Сайт відомства
http://www.ompic.org.ma

29.

Мексика
Мексиканські Сполучені
Штати

Information System of the Industrial Property Gazette (Бюлетені
патентів, промислових зразків, торговельних марок, географічних
зазначень)
http://siga.impi.gob.mx/#BEJ
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Мексики. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
Сайт відомства
http://www.impi.gob.mx

30.

Молдова

Республіка Молдова

Офіційний бюлетень промислової власності (BOPI) (з 2000р.)
http://agepi.gov.md/ru/publishing/bopi.php

База даних винаходів, що були створені у Республіці Молдова та
опубліковані у період 1963-1992
http://www.db.agepi.md/inventions/SearchExUSSR.aspx
База даних винаходів та корисних моделей
http://www.db.agepi.md/inventions/Search.aspx
База даних торговельних марок
http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx
База даних промислових зразків
http://www.db.agepi.md/DMI/Search.aspx
База даних географічних зазначень
http://www.db.agepi.md/GeogrIndications/SearchGI.aspx
База даних сортів рослин
http://www.db.agepi.md/soideplante/Search.aspx
Сайт відомства
http://agepi.gov.md/ru/
31.

Німеччина
Федеративна Республіка
Німеччина

Електронно-цифрова бібліотека Відомства з патентів і торговельних
марок:
База даних DEPATISNET - Патентна документація Німеччини за весь
період публікації та інших країн світу на значну глибину (повнота не
гарантується)
http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&
content=index&action=index (інтерфейс англійською та німецькою
мовами)
Сайт офіційних публікацій Відомства з патентів і торговельних марок
Німеччини (інтерфейс англійською та німецькою мовами):
з 01.01.04 на сайті публікуються Патентний бюлетень, Бюлетень
торговельних марок, Бюлетень промислових зразків, описи до патентів
http://www.dpma.de/english/service/publications/index.html
База даних DPMA Register Реєстри торговельних марок, патентів на
винаходи, корисні моделі та промислові зразки
http://register.dpma.de/DPMAregister/Uebersicht
Пошук за МПК
https://depatisnet.dpma.de/ipc/recherche.do?search=&ref=
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Німеччини. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.dpma.de

32.

Нова Зеландія

Офіційний бюлетень (за останні 6 міс.)
http://www.iponz.govt.nz/cms/iponz/the-journal/latest-journal-publications
Реєстр патентів на винаходи, промислових зразків, торговельних
марок
http://www.iponz.govt.nz/app/Extra/Default.aspx?sid=63495627600361786
2
Система пошуку торговельних марок за Ніццькою класифікацією
http://www.iponz.govt.nz/classification

Бюлетень сортів рослин. Публікується щоквартально
http://www.iponz.govt.nz/cms/pvr/the-journal
Сайт відомства
http://www.iponz.govt.nz/cms
33.

Норвеґія
Королівство Норвеґія

Патентний бюлетень (з 2001р.)
http://www.patentstyret.no/en/For-Experts/Patents-Expert/Official-Gazette-/
Бюлетень промислових зразків (з 1998р.)
https://www.patentstyret.no/no/Foreksperter/Designeksperten/Designtidende/
Бюлетень торговельних марок (з 1998р.)
https://www.patentstyret.no/no/Foreksperter/Varemerkeeksperten/Varemerketidende/
База даних патентів на винаходи, промислових зразків і
торговельних марок (мова – норвезька)
https://dbsearch2.patentstyret.no/
https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Patent
https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Design
https://dbsearch2.patentstyret.no/AdvancedSearch.aspx?Category=Mark
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Норвегії. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
Сайт відомства
http://patentstyret.no/en/

34.

OHIM (Office for
Harmonization in the
Internal Market –
Trademarks and
Designs)

Система пошуку торговельних марок та промислових зразків
країн ЄС
http://oami.europa.eu/eSearch/
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок країн ЄС
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт організації
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/

35.

Південна Африка
Південно-Африканська
Республіка (ПАР)

Офіційні бюлетені (з 2010р)
http://www.zaip.org/e-journal
Патентний реєстр
http://patentsearch.cipc.co.za/patents/patentsearch.aspx
(Див. також ВОІВ)
База даних повних патентних документів з 1984 по 2005р. та
бібліографічні дані з 1917р.
http://www.zaip.org/patent_search
Сайт відомства:
http://www.cipc.co.za

36.

Польща
Республіка Польща

Офіційні бюлетені (з 1960р.)
http://ipu.uprp.pl/portal/web/guest/wydawnictwawupbup
Сервер публікацій (патенти на винаходи – з 1924р., корисні моделі – з
2001р.) описи винаходів і корисних моделей з 1924р.
http://pubserv.uprp.pl/PublicationServer/index.php?jezyk=en
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Польщі. Крім того, повідомляється про зміни правового статусу
необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук за
текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.uprp.pl

37.

Португалія
Португальська Республіка

Офіційний бюлетень (з 2004р.)
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=37
База даних патентів на винаходи, промислових зразків,
торговельних марок Португалії
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=330
База даних патентів португаломовних країн (Ангола, Бразилія,
Гвінея-Бісау, Кабо-Верде, Мозамбік, Португалія, Сан-Томе і Прінсіпі,
Тімор-Лешті)
http://www.portal-lusofonia.org
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Португалії. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.marcasepatentes.pt

38.

Румунія

Офіційні бюлетені: винаходів (з 1994р.), промислових зразків
(з 2001р.), торговельних марок (з 2001р.)
http://www.osim.ro/index3_files/publi/publi.htm
http://online.osim.ro/dm/bopi_index.jsp?lang=ro
Сервер публікацій усіх патентів та торговельних марок
(з 28.01.2011р.).
http://pub.osim.ro/publication-server/
Патентна база даних RoPatentSearch:
Бібліографія румунською мовою, реферат румунською та англійською
мовами
http://bd.osim.ro/cgi-bin/invsearch8
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Румунії. Крім того, повідомляється про зміни правового статусу
необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук за
текстом торговельної марки.

https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.osim.ro/
39.

Російська Федерація

Офіційні бюлетені: Винаходів і корисних моделей
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ofic_pub/ofic_bul/ofic
_bul_izpo/
Промислових зразків
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ofic_pub/ofic_bul/ofic
_bul_izpo/
Торговельних марок та найменувань місць походження (останні 2
номери)
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ofic_pub/ofic_bul/ofic
_bul_tz/
Програм для ЕОМ, баз даних, топологій інтегральних мікросхем (з
грудня 2013р.)
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ofic_pub/ofic_bul/ofic
_bul_prevm/
Бази даних:
Реферати російських патентних документів (з 1994р.); реферати
корисних моделей (з 1994р.); перспективні винаходи
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/infor
m_retrieval_system/
Логін: guest
Пароль: guest
Веб-сайт ВОІВ, присвячений МПК
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/
Відкриті реєстри:
Реєстр російських винаходів
Реєстр російських корисних моделей
Реєстр заявок на видачу патенту Російської Федерації на винаходи
Реєстр заявок на видачу патенту Російської Федерації на корисні
моделі
Реєстр промислових зразків
Реєстр заявок на видачу патенту Російської Федерації на промисловий
зразок
Реєстр торговельних марок
Реєстр заявок на реєстрацію торговельних марок
Перелік загальновідомих в Росії торговельних марок
Реєстр міжнародних торговельних марок із зазначенням Росії
http://www.fips.ru/cdfi/index.htm
Російський сервер ESP@CENET (російськомовний інтерфейс, пошук
англійською мовою)
http://ru.espacenet.com
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Російської Федерації. Крім того, повідомляється про зміни
правового статусу необхідних торговельних марок. Додатково
можливий пошук за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.rupto.ru/ (Роспатент)

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru (ФИПС)
40.

Сербія

Офіційний бюлетень Intellectual Property Gazette (з 2010)
http://www.zis.gov.rs/information-services/intellectual-propertygazette.462.html
Патентна база даних (національні патентні заявки – з 1975р.)
http://www.zis.gov.rs/databases/patent-databases.419.html
Бази даних промислових зразків (з 1944р.) і торговельних марок (з
1921р.)
http://www.zis.gov.rs/databases/database-of-trademarks-and-industrialdesigns.420.html
Сайт відомства
http://www.zis.gov.rs/home.59.html

41.

Сінґапур
Республіка Сінґапур

Патентний бюлетень (безоплатний перегляд та вивантаження
бюлетеня за останні 3 місяці, ретроспективу можна замовляти за плату
на CD-ROM)
https://www.ip2.sg/RPS/WP/Publications/Patents.aspx
База даних винаходів, промислових зразків, торговельних марок
http://www.ipos.gov.sg/Services/FilingandRegistration/GettingStartedwithe
Services/eSearch.aspx
База даних ASEAN TMView
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
Сайт відомства
http://www.ipos.gov.sg/home.aspx

42.

Словаччина
Словацька Республіка

Офіційні бюлетені: винаходів, корисних моделей, промислових
зразків, торговельних марок та географічних зазначень (з 2002р.)
http://www.indprop.gov.sk/?official-gazette
Бази даних винаходів, європейських патентів, дійсних у
Словаччині, та корисних моделей
http://data.indprop.gov.sk/Patenty/index.php?jazyk=en&typdokumentu=pate
nty&new=1
База даних торговельних марок
http://registre.indprop.gov.sk/registre/searchForm.do?lang=en&register=oz
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Словаччини. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.indprop.gov.sk/?introduction

43.

Словенія
Республіка Словенія

Бази даних:
http://www.uil-sipo.si/sipo/activities/databases/
Повні описи до патентів
http://www3.uil-sipo.si/PublicationServer/index.jsp?lg=en
Видані патенти, свідоцтва додаткової охорони (SPC) (бібліографічні
дані, номер основного патенту, назва винаходу та назва продукту англ.
мовою)

Промислові зразки, торговельні марки
http://www2.uil-sipo.si/dse.htm
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Словенії. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome

44.

Сполучені Штати Америки

45.

Таджикистан

Сайт відомства
http://www.uil-sipo.si
Офіційний бюлетень (винаходи, корисні моделі, промислові зразки)
http://www.uspto.gov/news/og/patent_og/index.jsp
Бази даних патентів і патентних заявок:
Окремі БД описів до патентів США з 1790р. (PatFT) та патентних
заявок з 2001р. (AppFT). Пошук за бібліографічними даними і текстом
формули та опису – з 1976р.
http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp
Пошукова система торговельних марок
http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp
Патентно-пошуковий сайт ArchPatent – повні тексти американських
патентів з 1976р. (тільки пакет ProFree має безоплатний доступ на
24 години)
http://www.archpatent.com
Неофіційний сайт, що надає інформацію щодо судових справ з 2005р.
http://www.patexia.com
Trilateral Cooperation патентних відомств США, Японії та ЄПВ
відкрив базу даних документів, що спільно цитуються цими
відомствами
http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0.4/
http://www.trilateral.net/ccd
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Сполучених Штатів Америки. Крім того, повідомляється про
зміни правового статусу необхідних торговельних марок. Додатково
можливий пошук за текстом торговельної марки
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.uspto.gov
Офіційний бюлетень «Патентний вестник» (винаходи, корисны
модулы, промисловы зразки) з №2(62), 2011р.
http://www.ncpi.tj/index2.php?show=patentniy-vestnik1&lang=ru&mId=27
Сайт відомства
http://www.ncpi.tj/index2.php?lang=ru

46.

Тайвань,
провінція Китаю

Патентна база даних (патенти на винаходи – з 1993р., корисні моделі
– з 1997р., патентні заявки – з 2003р.)
http://twpat.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwekm
База даних торговельних марок
http://tmsearch.tipo.gov.tw/TIPO_DRE/BasicIPO.html
Сайт відомства
http://www.tipo.gov.tw

47.

Туреччина
Республіка Туреччина

Бази даних патентів, промислових зразків, торговельних марок
(мова - турецька)
http://online.tpe.gov.tr/web/index.html
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Туреччини. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
Сайт відомства
http://www.turkpatent.gov.tr
http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/?lang=en

48.

Угорщина
Республіка Угорщина

Офіційний бюлетень
“The Gazette of Patents and Trademarks”
(винаходи, свідоцтва додаткової охорони, корисні моделі, промислові
зразки, сорти рослин, географічні зазначення, торговельні марки)
з 1996р.
http://www.hpo.hu/English/kiadv/szkv
Бази даних патентів на винаходи, корисних моделей, промислових
зразків, торговельних марок
http://www.hipo.gov.hu/English/adatbazis/
Пошук у системі e-Kutatás (спрощений та удосконалений пошук)
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?lang=EN
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.hipo.gov.hu/English/

49.

Узбекистан
Республіка Узбекистан

Офіційний бюлетень (з 2004р.), річні звіти (з 2005р.) та покажчики
(з 2005р.)
http://www.patent.uz/bul.htm
Сайт відомства
http://www.patent.uz

50.

Філіппіни
Республіка Філіппіни

Офіційний бюлетень (патенти з 2006р.)
http://onlineservices.ipophil.gov.ph/PatGazette/
Офіційний бюлетень (торговельні марки з 2004р.)
http://onlineservices.ipophil.gov.ph/tmgazette/
База даних патентів на винаходи, корисні моделі, промислові
зразки (з 1948р.) та заявок за новим Патентним законом (з1998р.)
(бібліографічні дані, частково реферати)
http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/patents.aspx
База даних торговельних марок
http://onlineservices.ipophil.gov.ph/ipophilsearch/
База даних ASEAN TMView
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html

Сайт відомства
www.ipophil.gov.ph
51.

Франція
Французька Республіка

БД національного інституту промислової власності:
Офіційний бюлетень (патенти на винаходи - з 2005р., промислові
зразки і торговельні марки – з 2006р.)
http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/bases-de-donneesgratuites/bulletins-officiels-de-la-pi-bopi.html
Патентні заявки (з 1978р.), патенти (з 1989р.)
http://fr.espacenet.com/
http://www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/bases-de-donneesgratuites/base-brevets.html
Правовий статус заявок і патентів (з 1989р.)
http://regbrvfr.inpi.fr/register/regviewer
База даних патентів
http://www.inpi.fr/fr/brevets.html
База даних промислових зразків і корисних моделей
http://www.inpi.fr/fr/dessins-et-modeles.html
База даних торговельних марок
http://bases-marques.inpi.fr/
База даних патентів, що були видані у 18-19 ст. Прискорений та
вдосконалений пошук
http://bases-brevets19e.inpi.fr/
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM.
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Франції. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.inpi.fr

52.

Хорватія
Республіка Хорватія

Офіційний бюлетень “Croation Intellectual Property Gazzette”
http://www.dziv.hr/en/the-croatian-intellectual-property-gazette/
Бази даних патентів на винаходи, торговельних марок
(національних та міжнародних із зазначенням Хорватії) та
промислових зразків (бібліографічні дані, титульні листи описів до
патентів, зображення промислових зразків, торговельних марок)
http://www.dziv.hr/en/e-services/on-line-database-search/
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Хорватії. Крім того, повідомляється про зміни правового
статусу необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук
за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
http://www.dziv.hr

53.

Чеська Республіка

Офіційний бюлетень (з 2007р.)
http://www.upv.cz/en/publications/ipo-bulletin.html

Бази даних патентів і корисних моделей, торговельних марок,
промислових зразків, географічних зазначень
http://www.upv.cz/en/client-services/online-databases.html
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Чеської Республіки. Крім того, повідомляється про зміни
правового статусу необхідних торговельних марок. Додатково
можливий пошук за текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
Сайт відомства
www.upv.cz
54.

Чилі
Республіка Чилі

Офіційний бюлетень (з травня 2003р.)
http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/w3-channel.html
Бази даних: патенти (бібліографічні дані з 1960р., мова іспанська) і
торговельні марки
http://ion.inapi.cl:8080/Patente/ConsultaAvanzadaPatentes.aspx
http://ion.inapi.cl:8080/Marca/BuscarMarca.aspx
База даних патентної документації ЄПВ, ВОІВ, США, Чилі. Пошук за
ключовими словами іспанською мовою
http://www.inapiproyecta.cl/
Сайт відомства
http://www.inapi.cl/

55.

Чорногорія

Офіційний бюлетень (з 2010р.)
http://www.ziscg.me/index.php/en/gazette___________________________
Сайт відомства
http://www.ziscg.me/index.php/en

56.

Швейцарія
Швейцарська Конфедерація

БД Інституту інтелектуальної власності:
Реєстр об’єктів промислової власності (винаходів, свідоцтв
додаткової охорони, промислових зразків, торговельних марок)
http://www.swissreg.ch
Патенти Швейцарії, включені до системи ESP@CENET
http://www.espacenet.ch
Сайт відомства
http://www.ige.ch/

57.

Швеція
Королівство Швеція

Патентна база даних (повні тексти шведських патентів з 1990р., по
більш ранніх документах надаються тільки вибіркові дані; усі
європейські патенти, що діють у Швеції)
http://www.prv.se/en/Patents/
База даних торговельних марок (з 1885р.)
http://www.prv.se/en/Trademarks/
База даних TMView. Містить інформацію щодо торговельних
марок Швеції. Крім того, повідомляється про зміни правового статусу
необхідних торговельних марок. Додатково можливий пошук за
текстом торговельної марки.
https://www.tmdn.org/tmview/welcome
База даних Designview країн ЄС, ВОІВ и OHIM
https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome

Сайт відомства
http://www.prv.se/en/
58.

Японія

Електронно-цифрова бібліотека патентного відомства:
Англомовні реферати патентних заявок Японії з 1976р., описи до
заявок і патентів японською мовою з автоматизованим перекладом з
японської на англійську переважно з 1993р., більш ранні (з початку їх
публікації) - лише у факсимільному вигляді мовою оригіналу
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl
(Розділи Searching PAJ (англомовні реферати), Patent Database (повні
описи, нумераційний пошук), Concordance (відповідність між
номерами різних публікацій одного винаходу),
FI/F-term search
(застосування японських пошукових класифікацій). Бюлетені
промислових зразків і торговельних марок)
Trilateral Cooperation патентних відомств США, Японії та ЄПВ
відкрив базу даних документів, що спільно цитуються цими
відомствами
http://ccd.fiveipoffices.org/CCD-2.0.4/
http://www.trilateral.net/ccd
Сайт відомства
http://www.jpo.go.jp/

GOOGLE
(Google Patents,Google
Scholar, Google Books)

The Prior Art Finder - пошукова система Google
www.google.com/patents/related/EP1692064B1

Підготовлено відділом патентної інформації
Відділення патентно-інформаційного забезпечення ДП «УІПВ», тел. 494-06-14

