
УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО РЕЄСТРУ 
ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ



ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА МИТНИЦІ

Нова звітність та KPI 
для митниць

Прийняття
підзаконних актів

Тестування
нового Митного 

реєстру 

Створення нового 
Митного реєстру 

об’єктів ПІВ
 Система звітності та оцінки ефективності 

роботи митниць на основі практики ЄС
 Система заохочень митників за результатами 

досягнення KPI
 Створення центру оперативної експертизи, 

який забезпечуватиме оперативний зв’язок з 
митницями та правовласниками та надаватиме 
експертну допомогу

Закон України # 202 - ІХ
від 17.10.2019

Створення центру 
оперативної експертизи  

 Новий IT-tool для подання в електронній формі 
заяв щодо внесення об’єктів ПIВ до Митного 
реєстру

 Новий Митний реєстр має бути зручним у 
використанні та забезпечувати on-line 
взаємодію та обмін інформацією між митницею 
та правовласниками

 Імплементація Регламенту ЄС No 608/2013
 Імплементація  Регламенту ЄС No 1352/2013
 Вдосконалення порядку реєстрації об’єктів 

ПІВ та ведення Митного реєстру 
 Встановлення порядку застосування заходів 

сприяння захисту ПІВ  



УДОСКОНАЛЕННЯ ПОРЯДКУ РЕЄСТРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ПІВ 
У МИТНОМУ РЕЄСТРІ

Нова редакція наказу 
Мінфіну # 648

«Про затвердження
Порядку реєстрації у 

митному реєстрі об'єктів 
ПІВ, які охороняються 
відповідно до закону»

Створення нового Митного 
реєстру об'єктів ПІВ та 

реалізація подання заяв та 
взаємодії митниця-

правовласник у 
електронній формі

Термін прийняття
до 17 лютого 2020 р.

Орієнтовний термін
3-6 місяців

Новий Порядок 
реєстрації 

об'єктів ПІВ та 
новий IT-tool 

«Митний реєстр» 
мають 

запрацювати 
одночасно 

Набуття чинності із 
запуском нової                   

IT-складової.



ЗАЯВИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ, ТА ЇХ ФОРМИ

Форма заяви 
(додаток 1) Заява, яка подається відповідно 

до ст. 400 МКУ у разі ex-officio 
(далі – Заява # 3)

Форма заяви 
(додаток 2)

Заява, яка подається для продовження 
строку реєстрації ОПІВ у митному реєстрі
(далі – Заява # 2)

Форми заяв розроблені на основі форм заяв, 
затверджених Регламентом ЄС # 1352/2013 від 4 грудня 2013 року (зі змінами)

Заява, яка подається для 
реєстрації ОПІВ у митному реєстрі
(далі – Заява # 1)



РЕЄСТРАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПІВ У МИТНОМУ РЕЄСТРІ

Подання Заяви # 1 Реєстрація Заяви # 1

Розгляд Заяви # 1
передбачає перевірки:
 підстав для подання заяви та обсягу прав
 порядку заповнення граф заяви
 інформації та документів
 наявності характерних ознак товарів тощо 

Запит до заявника із зазначенням інформації та/або 
документів, які необхідно надати або відкоригувати 

(призупинення строку розгляду заяви до 10 роб. днів)

Запит до органу (підприємства, установи) про перевірку 
дійсності та/або достовірності інформації та/або 

документів (призупинення розгляду не здійснюється)

Рішення про відмову 
у реєстрації ОПІВ у 

митному реєстрі

Рішення про 
реєстрацію ОПІВ у 

митному реєстрі

Внесення інформації та документів до ПІК 
«Митний реєстр» та завершення реєстрації                 

(не більше 3-х днів з дня прийняття рішення)

Доведення інформації про реєстрацію ОПІВ у 
митного реєстрі до митних органів 

Застосування заходів щодо сприяння захисту 
ПІВ на підставі даних митного реєстру

Повідомлення 
заявника із 

вмотивованим 
обґрунтуванням 
причин відмови  

Повідомлення 
заявника із 

зазначенням номеру, 
дати та строку 

реєстрації ОПІВ у 
митному реєстрі

у строк не більше 30 робочих днів з дати реєстрації заяви



ОСНОВНІ ЗМІНИ У ПОРЯДКУ РЕЄСТРАЦІЇ ОПІВ У 
МИТНОМУ РЕЄСТРІ ТА ВЕДЕННІ МИТНОГО РЕЄСТРУ

ЗаразПропонується

Заява подається тільки у паперовому виглядіКрім паперової форми, можливість подання заяви 
шляхом заповнення електронної форми такої заяви
Дозволяється подання однієї заяви для реєстрації двох 
або більше ОПІВ у митному реєстрі

Можливість здійснення в електронному вигляді 
взаємодії між заявником та спеціалізованим підрозділом 
з питань, пов’язаних із реєстрацією об’єкта ПIВ у 
митному реєстрі, внесенням змін та/або доповнень до 
інформації та/або документів митного реєстру, 
продовженням строку реєстрації тощо

Якщо після реєстрації заяви встановлено, що до неї не 
додано всіх документів та/або зазначено неповну 
інформацію у відповідних графах та/або є зауваження 
до документів направляється заявнику запит із 
зазначенням документів та/або інформації, які 
необхідно надати або відкоригувати та доповнити

У разі неподання документів надається відмова
у реєстрації

Необхідність переподання заяви у разі наявності
зауважень до інформації, яка зазначена у заяві

Не дозволяється

Не передбачено

Призупинення строку розгляду заяви до 10 робочих 
днів, які відведені заявнику для надання відповіді на 
запит спеціалізованого підрозділу. 

Не передбачено

Надання КОПІЙ документів, які засвідчують майнові 
права на ОПІВ

Обов'язковість надання оригіналу виписки з 
відповідного реєстру



ОСНОВНІ ЗМІНИ У ПОРЯДКУ РЕЄСТРАЦІЇ ОПІВ У 
МИТНОМУ РЕЄСТРІ ТА ВЕДЕННІ МИТНОГО РЕЄСТРУ

ЗаразПропонується

Не передбаченоВизначити порядок заповнення кожної з граф заяви, 
зокрема, щодо інформації, яку необхідно зазначати

Строк реєстрації ОПІВ у митному реєстрі визначається за 
заявою заявника, але не може перевищувати 1 рік

У разі виникнення сумнівів з приводу дійсності 
документів або достовірності відомостей 
спеціалізований підрозділ може звернутися із запитом 
до органу (підприємства, установи) про перевірку 
дійсності та/або достовірності інформації та/або 
документів. Строк розгляду заяви не призупиняється

Продовження строку реєстрації ОПІВ у митному реєстрі 
за встановленою формою заяви, яка має бути 
зареєстрована не пізніше ніж за 30 робочих днів до 
закінчення строку реєстрації 

Продовження строку реєстрації ОПІВ у митному
реєстрі на підставі письмового звернення,
поданого не пізніше ніж за 10 робочих днів до
закінчення строку реєстрації

Строк реєстрації 6 місяців або 1 рік

Не передбачено

Розширення підстав для прийняття рішення про 
виключення ОПІВ з митного реєстру, наприклад:
- систематичне (три та більше разів протягом року) 

ненадання митниці, яка призупинила митне 
оформлення, відповіді на її повідомлення

- систематичне ненадання спеціалізованому 
підрозділу інформації про зміни та/або доповнення 
до інформації щодо зареєстрованого ОПІВ

Не передбачено



ПОДАННЯ ЗАЯВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ 

Заповнення 
електронної форми 

заяви через 
Електронний 

кабінет

Формато-логічна 
перевірка 

правильності 
заповнення граф 

заяви  

Автоматична 
реєстрація заяви у 

разі позитивного 
результату 

формато-логічної 
перевірки

Розгляд заяви 
спеціалізованим 

підрозділом

Подальша взаємодія між заявником та спеціалізованим підрозділом з питань, 
пов’язаних із реєстрацією об’єкта ПIВ у митному реєстрі, внесенням змін та/або 

доповнень до інформації та/або документів митного реєстру, продовженням 
строку реєстрації тощо, також здійснюється в електронному вигляді через 

Електронний кабінет.

Прийняття рішення 
про реєстрацію ОПІВ 

у митному реєстрі 
або про відмову у 

реєстрації

Реєстрація ОПІВ у 
митному реєстрі 

шляхом збереження 
наданої інформації 
та документів у ПІК 

«Митний реєстр»   

Направлення 
електронного 

повідомлення про 
відмову у реєстрації 

ОПІВ у митному 
реєстрі 

Направлення 
електронного 

повідомлення про 
реєстрацію ОПІВ у 

митному реєстрі 



ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ГРАФ ЗАЯВИ # 1

Заява для реєстрації ОПІВ у митному реєстрі
матиме 29 граф, серед яких:

11 граф - обов'язкові до заповнення з
позначкою (*)

16 граф - заповнюються або за бажанням
або за наявності певних обставин
(наприклад, подання заяви через
представника)

2 графи - для митниці

У новій редакції Порядку 648 пропонується
визначити порядок заповнення кожної з
граф заяви, зокрема, щодо інформації, яку
необхідно зазначати



НОВІ ГРАФИ ЗАЯВИ, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ ДЛЯ 
РЕЄСТРАЦІЇ ОПІВ У МИТНОМУ РЕЄСТРІ

Нова графа, до якої вноситься
інформація про особу,
уповноважену
правовласником щодо
ідентифікації оригінальних
товарів та товарів, що
підозрюються у порушенні
ПІВ

Таким чином, у
правовласника є можливість 
розділити юридичні та 
технічні питання у взаємодії з 
митницею на окремих осіб,
що сприятиме оперативності
взаємодії

У разі якщо технічні питання
щодо ідентифікації товарів
покладаються на особу,
уповноважену з питань,
пов'язаних зі сприянням
захисту ПІВ (графа 5), то
графа 6 не заповнюється.



НОВІ ГРАФИ ЗАЯВИ, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ ДЛЯ 
РЕЄСТРАЦІЇ ОПІВ У МИТНОМУ РЕЄСТРІ

У графі 8 шляхом
проставляння відмітки «Х»
у відповідній клітинці
зазначаються випадки, у 
яких заявник бажає 
обмежити застосовування 
заходів щодо сприяння 
захисту ПІВ.

Графа 9 заповнюється у разі, коли заявник бажає, щоб заходи щодо сприяння захисту ПІВ 
не застосовувалися щодо певної кількості або вартості товарів. У такому разі у графі 9
заявником зазначається кількість товарів у штуках або в іншій одиниці вимірювання
(наприклад, 7 шт., 2 пари тощо) або їх фактурна вартість у доларах США або іншій валюті
(наприклад, 150 дол. США).



НОВІ ГРАФИ ЗАЯВИ, ЯКА ПОДАЄТЬСЯ ДЛЯ 
РЕЄСТРАЦІЇ ОПІВ У МИТНОМУ РЕЄСТРІ

Графа 10 заповнюється у разі, коли заявник бажає, щоб митними органами застосовувалися
заходи щодо призупинення митного оформлення та знищення невеликих партій товарів, що
перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у міжнародних поштових та
експрес-відправленнях, відповідно до статті 401-1 Кодексу та надає згоду на це.

Про таку згоду та ознайомлення з вимогами та обов’язками, передбаченими статтею 401-1
Кодексу, заявник зазначає шляхом проставляння відмітки «Х» у відповідних клітинках графи 10.



ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОРИГІНАЛЬНИХ ТОВАРІВ ТА ТОВАРІВ, 
ЩО ПІДОЗРЮЮТЬСЯ У ПОРУШЕННІ ПІВ

Оригінальні товари Товари, що підозрюються у порушенні ПІВ

Опис оригінальних товарів

Пакування оригінальних товарів

Характерні ознаки оригінальних товарів

Виробник оригінальних товарів

Обов'язкові для надання ознаки

Фотографічне зображення кожного 
окремого виду товарів

Необов'язкові для надання ознаки

Учасники ЗЕД

Супровідні документи

Митне оформлення оригінальних товарів та 
їх дистрибуція

Опис товарів

Пакування

Характерні ознаки товарів

Виробник товарів

Фотографічне зображення товарів

Учасники ЗЕД

Супровідні документи

Митне оформлення товарів та їх дистрибуція

Заявником надається відома йому інформація 
про товари, що підозрюються у порушенні ПІВ, 

контрафактні, піратські товари



ОЗНАКИ ОРИГІНАЛЬНИХ ТОВАРІВ

У графі 11 зазначаються: порядковий номер об’єкта (об’єктів) ПІВ, опис оригінальних товарів, 
які містять такий об’єкт (об’єкти) ПІВ, їх артикул (за бажанням та у разі наявності), модель (за
бажанням та у разі наявності), код товару згідно з УКТЗЕД (на рівні товарної підкатегорії 
(десять знаків)), фактурна вартість та ринкова вартість.

Така інформація разом із фотографічним зображенням надається заявником щодо кожного 
окремого виду товарів або асортименту товарів.



ОЗНАКИ ОРИГІНАЛЬНИХ ТОВАРІВ

У графі 12 зазначається опис характерних (типових) ознак, що містяться безпосередньо на
оригінальних товарах, у тому числі маркування, етикетки, захисні елементи, голограми,
ярлики, штрих-коди; при цьому вказуються точні місця розміщення таких характерних
(типових) ознак на товарах та надається їх фотографічне зображення.

У графі 13 зазначається інформація про виробника (виробників) оригінальних товарів:
найменування виробника, його місцезнаходження (країна, адреса).
Заявником надається інформація про всіх виробників оригінальних товарів, які
уповноважені правовласником на виробництво таких товарів.



ОЗНАКИ ОРИГІНАЛЬНИХ ТОВАРІВ

У графі 16 зазначається інформація про пакування оригінальних товарів:
• найменування виду та коду упаковки (відповідно до Класифікатора видів упаковок,

затвердженого Мінфіном);
• характерні (типові) ознаки упаковки (наприклад, маркування, етикетки, захисні елементи,

голограми, ярлики, штрих-коди), при цьому вказуються точні місця розміщення таких
характерних ознак на упаковці;

• особливості дизайну упаковки (колір, форма), у тому числі її фотографічне зображення;
• кількість одиниць товару на пакувальну одиницю.



ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ ПРАВА 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI

Обсяг інформації з митного реєстру, який оприлюднюється зараз

Пропонується розширити такою інформацією


