
(22) Дата подання 
заявки

Пріоритет (21) МПК ЕВ (51) Номер заявки

   

ЗАЯВА
про видачу патенту України

на корисну модель

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Державне підприємство “Український інститут промислової

власності”
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо)  видати:
патент України на винахід
патент України на корисну модель

На ім’я заявника(ів): Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»

(71) Заявник(и) Код за ЄДРПОУ
(для українських заявників)

Державний вищий навчальний заклад
«Національний гірничий університет»
проспект К. Маркса, 19
м. Дніпропетровськ,
49000

02070743

(зазначається  повне  ім’я  або  найменування  заявника(ів),  його(їх)  повна  поштова  адреса  або 
місцезнаходження та код держави згідно зі  стандартом ВОIВ СT.3. Дані про адресу винахідників – 
заявників наводяться за кодом (72))
П Прошу (просимо) встановити  пріоритет     заявки      пунктів формули №                  за датою 
подання попередньої(їх) заявки(ок) в державі – учасниці Паризької конвенції (навести дані за кодами 
(31), (32), (33) надходження   попередньої заявки до Установи (навести дані за кодом (62)
(31) Номер попередньої 
заявки

(32) Дата подання 
попередньої заявки

(33) Код держави 
подання попередньої 
заявки згідно із 
стандартом ВОІВ СT.3

(62) Номер та дата 
подання до Установи 
попередньої заявки

(54) Назва корисної моделі
 

(98) Повна поштова адреса для листування, прізвище або найменування адресата

Державний вищий навчальний заклад
«Національний гірничий університет»
проспект К. Маркса, 19
м. Дніпропетровськ,
49005
Телефон (8 0562) 47-15-77       Телеграф  АГАТ             Телекс 142457            Факс  (8 0562) 744-62-11 

(74) Прізвище та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності 
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Перелік документів, що додаються К-сть
арк.

К-сть
прим.

     Підстави  щодо 
виникнення  права  на 
подання  заявки  й 
одержання  патенту  (без 
подання документів), якщо 
винахідник(и)  не  є 
заявником(ами):

Існує  документ  про 
передачу  прав 
винахідником(ами) 
роботодавцю 

 документ  про  право 
спадкування

     опис корисної моделі 3
     формула корисної моделі 3
     креслення та інші графічні матеріали 3
     реферат 3
     документ про сплату збору за подання заявки 1 1
     документ, який підтверджує наявність підстав 
для зменшення збору або звільнення від сплати 
збору

1 1

     документ про депонування штампу
     копія попередньої  заявки,  яка підтверджує 
право на конвенційний пріоритет
     переклад заявки українською мовою
     документ,  який підтверджує  повноваження 
довіреної особи (довіреність)

інші документи:
     міжнародний звіт про пошук
(72) Винахідник(и)
Винахідник(и) – заявник(и)
(прізвище, ім’я та по батькові)

Повна домашня адреса та код держави згідно 
із стандартом ВОІВ СТ.3 (для іноземних осіб 
– тільки код держави)

Підпис(и)
винахідника(ів)- 
заявника(ів)

Я(ми)                                                                                                                                                                       
(повне ім’я)

прошу (просимо) не згадувати мене (нас) як винахідника(ів) при публікації відомостей стосовно заявки 
та патенту.
Підпис(и)  винахідника(ів)                                                                                                                                       

Підпис(и)  заявника(ів)                                                           Проректор з наукової роботи, проф.
                                                                                                   О.С. Бешта 
                                                                                                                                
                                                                                                                                                   .  

Дата підпису
М.П.

Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це повноваження, із 
зазначенням посади скріплюється печаткою. Якщо всі винахідники виступають 
заявниками, то їх підписи находяться за кодом (72).
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