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В.Б. Гройсману

Вельмишановний Володимире Борисовичу !

Нацiонitльна академiя наук УкраiЪи висловлюс стурбованiсть збiльшенням
для бюджетних (неприбуткових) установ в б - L2 разiв ставок зборiв за
патентування та пiдтримання у силi винаходiв та корисних моделей, що
передбачасться проектом постанови Кабiнеry MiHicTpiB Ущраiни "Про внесеншI
змiн до постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27 rрудня 2001 р. Nч 1756 i вiд 23
грудня 2004 р. Ng Т7 |6", поданим до Кабiнеry MiHicTpiB Украiни MiHicTepcTBoM
економiчного розвитку i торгiвлi УкраiЪи.

З 2007 р., коли були прийнятi дiючi ставки зборiв, по 2017 р.фiнансування
дослiджень та розробок з загаllьного фонду Державного бюджеry Украiни в цiлому
в YKpaTHi, а також фiнансування НАН Украiни збiльшилися лише у |.'7 раза.

Введення нових ставок зборiв для бюджетних установ призведе до вmраmu
BaHaxodiB, права на якi ншлеilсаmь depucaBi та якi пiдтримуються у силi
бюджетними установами, а також призупинення поданнrI зiUIвок на винаходи. Ife
празвеdе dо уповiльнення mехнолоziчноzо рвваmку dержава mа безпосереdньо
неzаmuвно вплане на забезпечення Гi mехнолоziчноi mа еконоIл|iчноi безпекu.

Вказане вiдбуваеться в умовах вiдсутностi в УкраiЪi фiнансових, податкових та
кредитних механiзмiв провадження iнновацiйноi дiяльноотi та комерцiалiзацii
результатiв дослiджень, прийнятих у держава-членах СС, а також таких краiнах, як
Бiлорусь, Грузiя.

При пiдготовцi проекту постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи не
аналiзувi}лася собiвартiсть наданнrI послуг Щержавним пiдприем ством <Украiнський
iнститут iнтелекryагlъноТ власностi>>, ефективнiстъ роботи, спiввiдношення обсяry
заявок, що розглядасться, та кiлькостi працюючих порiвняно з патентними
вiдомствами СС, а також вiдсоток, що становлять збори за отримання охоронних
документiв вiд середньоi заробiтноi плати в державах-членах еС та УкраiЪi. KpiM
того, недолiки законодавчого регулюваннrI щодо видачi охоронних документiв,
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зокрема на кориснi моделi, пропонуетъся вирiшувати не через посиленшI вимог до
видачi патентiв, а фiскалъними методами - через збiльше""" зборiв, Що, на наш
погляд, не с ефективним.

Враховуючи наведене, просимо Вас вiдповiдно до ст. 21 Закоlry Украiни кПро
наукову i науково-технiчну полiтику) та Регламенту Кабiнеry MiHicTplB УIqpаrни
надати доручення про проведеннrI експертизи проекту постанови Науковим
koMiTeToM Нацiональнот Ради Украiни З питань розвитку науки i технологiй у
зв'язку з суттевим впливом постанови на наукову та науково-технiчну дiяльнiсть.

Щоцiлъним також е cTBopeHHrI незалежноi KoMicii з представникiв
контролюючих органiв, гitпузевих MiHicTepcTB, академiй наук щодо аналiзу витрат
на розвиток та функцiонування системи охорони iнтелекryальноi власностi, Iцо
зdiйснююmься за рахунок зборiв.

Вважаемо, що змiна ставок зборiв для бюджетних (неприбуткових) наукових
установ та вищих навчЕlJIьних закладiв може становити пропорчiйно не бiльше нiж
збiльшеннrl вiдповiдного фiнансування цих установ з Щержавного бюджету
УкраiЪи.

ЗазначимО також, щО використання зборiв було б значною мiрою нztлежно
врегульовано при вирiшеннi зазначеного питаннrI шляхом зарахування зборiв за дiТ,
пов'язанi З охороноЮ праВ на об'сктИ iнтелеКryальнОТ власНостi, ДО Щержавного
бюджеry Украiни.

З повагою,

Президент
Нацiоналъноi академiI наук УкраТни

академiк НАН Украiни
Б.е. Патон


