
Неофіційний переклад витягу з документа  

Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин,  

прийнятого 21 жовтня 2010 року Радою UPOV на 44-ій черговій сесії, 

TPG/5 «Досвід та співпраця в експертизі на ВОС» 

Розділ 2: Типова форма заявки UPOV на права селекціонера» 

_____________________________________________________________________________ 

ТИПОВА ФОРМА ЗАЯВКИ UPOV НА ПРАВА СЕЛЕКЦІОНЕРА  

 
(Орган, куди подана заявка)       Примітка: спершу перегляньте інструкцію                             (мітка файлу) 

 (дата отримання) 

 

1. (а) Заявник(и)
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Ім’я (імена)_______________________________ 

UPOV – А1: 1(a)(i)

 

Адреса(и) ________________________________ 

UPOV – А1: 1(a)(іi) 

Телефон(и) № _____________________________ 

UPOV – А1: 1(a)(ііi) 

Факс(и) № ________________________________ 

UPOV – А1:1 (a)(iv) 

E-mail адреса(и)____________________________ 

UPOV – А1:1 (a)(v) 

(b) національність(ості)______________________ 

UPOV-А1:1 (b) 

(с) громадянство (Держава)__________________ 

UPOV-А1: (c) 

(d) зареєстровані офіси юридичних 

представництв (Держава): 

UPOV-А1: 1(d) 

________________________________________ 

(e) Процесуальний 

представник/посередник/довірена особа, який 

буде задіяний: 

                                Так          Ні  

            UPOV-А1:(е)(і)       UPOV-А1:(е)(іі) 

 

2.(а) Ім’я і адреса, на яку надсилати 

кореспонденцію (якщо відрізняється від 1.(а)): 

Ім’я_____________________________________ 

UPOV-А1:2(а)(і) 

Адреса___________________________________ 

UPOV-А1:2(а)(іі)  

_______________________________________ 

Телефон(и) №____________________________ 

UPOV-А1:2(а)(ііі) 

Факс(и) №________________________________ 

UPOV-А1:2(а)(іv) 

E-mail адреса(и)___________________________ 

UPOV-А1:2(а)(v) 

 

(b) Це ім’я і адреси: 

 Одного з заявників 

        UPOV-А1:2(b)(i) 

 Процесуального 

представника/посередника/довіреної 

особи  

        UPOV-А1:2(b)(ii) 

 

3. (a) Ботанічна назва:_____________________________________________________________________ 

UPOV-А1:3(a) 

(b) Загальновживана назва:________________________________________________________________ 

UPOV-А1:3(b) 

4.(а) Запропонована назва:_________________________________________________________________ 

UPOV-А1:4(а) 

(b) Позначення селекціонера щодо найменування:_____________________________________________ 

UPOV-А1:4(b) 

5. (a) Особа
2
, що вивела, або винайшла чи удосконалила сорти є: 

 Заявник(и)                  Наступна особа(и)______________________________________________ 

UPOV-А1:5(а)(і)                 UPOV-А1:5(а)(іі)      UPOV-А1:5(а)(ііі) 

(b) Наскільки мені/нам відомо, немає іншої особи, яка вивела, винайшла чи удосконалила цей сорт. 

UPOV-А1:5(b) 

(c) Сорт, переданий особою(ами)², яка вивела, винайшла чи удосконалила сорт для заявника за: 

Контрактом__________________________________________________________________________ 

UPOV-А1:5(с)(і) 

Правонаступництвом__________________________________________________________________ 

UPOV-А1:5(с)(іi) 

Інше (вказати)________________________________________________________________________ 

UPOV-А1:5(с)(іii)                                                UPOV-А1:5(с)(іv) 

(d) Сорт вивели в Державі(ах):______________________________________________________ 

UPOV-А1:5(d) 

                                                 
1
 Заявник має бути «селекціонером» згідно з визначенням «селекціонер» у Статті 1(iv) Акта 1991 Конвенції UPOV, яка є: 

- «особа, що вивела, винайшла чи удосконалила сорт, 

- особа, що є наймачем згаданої вище особи, або хто мав доручення на останню роботу, де права відповідно сторін Контракту 

забезпечені 
- правонаступник першої чи другої вищезгаданої особи, в залежності від ситуації може бути» 

 Покликання на Стандарт UPOV – дивись Додаток Ι, Розділ А. Загальні інструкції пункт 0,4. 
2 Термін «особа» в Статті 1 (iv) Акта 1991 Конвенції UPOV треба розуміти  як термін, що охоплює і фізичні і юридичні особи  (в тому 
числі компанії). 



Продовження  

 

6. Інші 

заявники 

Подача (Держава чи 

міжурядова 

організація/дата) 

Заявка № Етап 
Найменування чи позначення 

селекціонера 

(а) Охорона     

UPOV-А1:6(а)(і) UPOV-А1:6(а)(іі) UPOV-А1:6(а)(ііі) UPOV-А1:6(а)(vі) 

(b) Державний 

перелік сортів
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UPOV-А1:6(b)(і) UPOV-А1:6(b)(іi) UPOV-А1:6(b)(іii) UPOV-А1:6(b)(іvi) 

7. Право пріоритету підтверджене поданою заявкою в (Державі/Міжурядовій організації) (перша заявка) 

______________ у (дата)_____________________ під назвою ______________________ 

UPOV-А1: 7 (і)                             UPOV-А1: 7 (іі)                                                                       UPOV-А1: 7 (ііі) 

Офіційна копія першої заявки, включаючи дату подання, пропонується як засвідчення
4
 пріоритетності 

UPOV-А1: 7 (іv)  

8. Сорт було 

[продано, чи  іншим чином передано іншим особам, або за згодою селекціонера, з метою використання сорту]
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/[запропоновано для продажу або присутній на ринку, за згодою селекціонера]
6
 (Орган, де необхідно видаляє) 

     На [території заявки]:_______________________________________________________________ 

                                          [UPOV-А1:8(91)(a)]/ [UPOV-А1:8(78)(a)] 

    □ Поки не було            □ перший раз (дата)________________________________ 

    [UPOV-А1:8(91)(b)] /       [UPOV-А1:8(91)(c)(i)] /              [UPOV-А1:8(91)(c)(ii)] / 

     [UPOV-А1:8(78)(b)]         [UPOV-А1:8(78)(c)(i)]                [UPOV-А1:8(78)(c)(ii)] 

     Під найменуванням ____________________________________________________ 

            [UPOV-А1:8(91)(c)(ііi)] / [UPOV-А1:8(78)(c)(ііi)] 

     та на [інших територіях] :______________________________ 

 [UPOV-А1:8(91)(d)(і)] / [UPOV-А1:8(78)(d)(i)] 

    □ Поки не було            □ перший раз (територія і дата)___________________________________ 

    [UPOV-А1:8(91)(d)(ii)] /  [UPOV-А1:8(91)(d)(iii)] /         [UPOV-А1:8(91)(d)(iv)] /           [UPOV-А1:8(91)(d)(v)] /     

     [UPOV-А1:8(78)(d)(ii)]     [UPOV-А1:8(78)(d)(iii)]           [UPOV-А1:8(78)(d)(iv)]              [UPOV-А1:8(78)(d)(v)]      

      під найменуванням____________________________________________________ 

 [UPOV-А1:8(91)(d)(vi)] / [UPOV-А1:8(78)(d)(vi)] 

9.(a) Технічна експертиза сорту     □ завершена в                                                  _________________ 

 UPOV-А1:9(а)(i)(1)                         UPOV-А1:9(а)(i)(2) 

                                                                                          Дата завершення (якщо відомо)                     _________________ 

                                                                                                                                                                     UPOV-А1:9(а)(i)(3) 

                                                                                            □ в процесі     _________________ 

 UPOV-А1:9(а)(iі)(1)                                       UPOV-А1:9(а)(iі)(2)

 □ не розпочиналось 

 UPOV-А1:9(а)(ііі) 

   (b) Я/Ми засвідчуємо, що матеріал, представлений з першою заявкою, є зразком сорту і відповідає цій заявці. 

           UPOV-А1:9(b) 

    (c) Орган отримує дозвіл обмінюватися з компетеними органами всіх членів UPOV будь-якою необхідною 

інформацією стосовно сорту, але за умови дотримання прав заявника. 

           UPOV-А1:9(c) 

     Інші додані форми та документи: 

      1                              2              3             а                b               c               d              e            f 

    UPOV-А1:10(1) 10(2) 10(3) 

     Я/Ми таким чином подаємо заявку на права селекціонера. 

      UPOV-А1:11(а) 

      Я/Ми таким чином декларуємо, що по мірі моїх/наших знань, інформація, що необхідна для експертизи заявки, 

подана в цій формі та в додатках, є повною та вірною. 

  __________________________                                                _________________________________ 

             UPOV-А1:11(b) (місце) UPOV-А1:11(с)  (дата) 

                                                                 

                                                                       _________________________ 

 UPOV-А1:11(d)  Підпис(и) 

 

                                                 
3
 Загальний термін охоплює офіційний реєстр, наприклад, сорти допущені до торгівлі (наприклад Державний реєстр, Офіційний 

Каталог та ін.). 
4 У встановлених часових рамках (мінімум 3 місяці). 
5 Стаття 6(1) 1991 року. 
6 Стаття 6(1)(b) 1978 року. 


