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Про виконання Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС
З метою забезпечення виконання положень пункту З статті 202 Угоди
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом,
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами,
з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), вчиненої 21 березня 2014 року та 27
червня 2014 року в Брюсселі та ратифікованої Законом України від 16 вересня
2014 року № 1678-УІІ, положення якого тимчасово застосовуватимуться з 1 січня
2016 року,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити наступні відомості про географічні зазначення (кваліфіковані
зазначення походження товарів, далі - КЗПТ) Європейського Союзу для внесення
до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень
походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих
зазначень походження товарів (далі - Реєстр) та публікації відомостей про
реєстрацію цих КЗПТ в офіційному бюлетені «Промислова власність»:
номер реєстрації;
дата реєстрації;
міжнародний договір, на підставі якого КЗПТ внесено до Реєстру;
держава реєстрації КЗГІТ;
зареєстроване КЗПТ та його варіанти, а саме транскрипція зареєстрованого
КЗПТ літерами українського алфавіту, еквівалентний термін літерами
латинського алфавіту, транскрипція еквівалентного терміну літерами
українського алфавіту;
назва товару, для якого зареєстровано КЗПТ.
2. Здійснити реєстрацію згаданих у пункті 3 статті 202 Угоди про асоціацію КЗПТ
для сільськогосподарської продукції і продуктів харчування та КЗПТ для вин,
ароматизованих вин та спиртних напоїв шляхом унесення до Реєстру відомостей,
наведених відповідно у додатках ХХ1І-С та ХХІ1-0 до Угоди про асоціацію.

3. Вважати датою реєстрації КЗПТ, визначених у пункті 2 цього наказу, 01 січня
2016 року.
4. Надати реєстраціям КЗПТ, визначеним у пункті 2 цього наказу, порядкові
номери відповідно до послідовної нумерації записів у Реєстрі.
5. Здійснити публікацію відомостей про реєстрацію КЗПТ, визначених у пункті 2
цього наказу, в офіційному бюлетені «Промислова власність».
6. Внести зміни до Інструкції про порядок публікації відомостей в деяких
офіційних виданнях державної системи правової охорони інтелектуальної
власності, затвердженої наказом Державної служби інтелектуальної власності
України від 12 липня 2012 року № 364-Н, згідно з додатком 1 до цього наказу.
7. Генеральному директору Державного підприємства «Український інститут
інтелектуальної власності» Кудіну A.B. забезпечити підготовку до державної
реєстрації КЗПТ, визначених у пункті 2 цього наказу, та підготовку до публікації
відомостей про їх реєстрацію.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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