
Published in the USA are patent
specifications, reissued patent
specifications, plant patent specifications,
patent specifications for defensive
publications, and application
specifications. The volume of
specifications can vary from one to 300 and
more pages.

The patent specifications for defensive
publications include a bibliographical
part, drawings, the text of the
specification and a claim.

Patent specifications are issued with a
title page. It contains elements of the
bibliographical part designated with
ICIREPAT codes, the list of materials in
which the similar technical decisions are
published, the summary of the invention
and the main drawing. The surname of the
inventor is given in the headline. The
following information may be published on
the title-page:
10 — the name of the patent document, the
surname of the inventor (if there are
several, the surname of the first one is given
with the words "and other" (et al).
11 – the patent number.
45 – the date of granting the patent.
54 – the title of the invention.
75 – the authors of the invention and their
location.
73 — the name of the patent holder and
his/her location.
22 — the filing date of the application.
21 — the registration number of the
application.

В США видаються описи винаходів до
патентів, описи винаходів до
перевиданих патентів, описи винаходів
до патентів на сорт, описи винаходів до
охоронних публікацій, описи винаходів
до заявок на па-тенти. Розмір описів
може бути різноманітним: від однієї до
300 та більше сторінок.

Описи винаходів до охоронних
доку-ментів складаються з
бібліографічної час-тини, креслень,
тексту опису та формули винаходу.

Описи винаходів до патентів
видають-ся з титульною сторінкою. На
ній наведені елементи бібліографічної
частини, що індексуються кодами
ІСІРЕПАТ, перелік матеріалів, в яких
надруковано аналогічні технічні рішення,
стислий виклад сутності винаходу,
найголовніше креслення. Прізвище
винахідника винесено до заголовку. На
титульній сторінці публікуються
наступні дані:
10 — найменування виду патентного
доку-мента, прізвище винахідника (якщо
вина-хідників декілька, то вказують
прізвище першого винахідника з
позначкою "та ін."
11 – номер патенту.
45 – дату видачі патенту.
54 – назва винаходу.
75 – автори винаходу та їх місцезнахо-
дження.
73 — найменування патентовласника
та його місцезнаходження;
22 — дата подання заявки;
21— реєстраційний номер заявки.



The patent issued according to the
application filed as the continuation
of an earlier application contains a
phrase "continuation of application".

Sometimes it is indicated that
the part of an earlier application is
abandoned (continuation-in-part
application).
30 - the data about the original
priority: the name of the priority
country, the filing date and the
application number in the priority
country.
52 - indices of the American
National Invention Classification.
Since 1971 the main index as well as
additional indexes are listed in the
bibliographical part and the main
one is marked in bold.

51 - indexes of the International
Classification of Inventions (ICI).
58 - the field of search
56 - the list of materials, in which
similar technical proposals are
published.

It contains the USA and other
countries patent numbers with the
indication of the year and the
number of the bulletin issue which
contains the publication about the
corresponding patent number, the
original inventor's name and the
classification index, as well as
references to the technical literature.

- primary examiner; assistant
examiner.

- the patent assignee

57 - the summary of the
invention oil one claim and the
number of drawings.

Sometimes the references to the
law clauses are given after the list of
data:

Granted under Title 35, U.S.
Code (19..), Sec. 266-

Field under Rule 47 (b) and 35
U. S. C. 118-



Патент, виданий за заявкою, що
була подана як продовження більш
ранньої заявки, має запис
«Теnерішня заявка е продовженням
попередньої заявки...»

Інколи у бібліографічній
частині вказується те, що частину
більш ранньої заявки анульовано
(частково продовжена заявка).

30 – відомості про первісний
пріоритет: назва країни
пріоритету, дата подання та номер
заявки в країні пріоритету.

52 – індекси Американської
національної класифікації
винаходів. 3 1971 року у
бібліографічній частині
проставляються як основний, так й
додатковий індекси, при-чому
основний індекс виділяється
жирним шрифтом.

51 – індекси (основний та
додатковий) МКВ(Міжнародної
класифікації винаходів).
58 – галузь пошуку.
56 – перелік матеріалів, в яких
опубліковано аналогічні технічні
рішення.

Він вміщує номери патентів
США та інших країн із
зазначенням року та номеру
бюлетеню, в якому була дана
публікація про відповідний номер
патентy на винахід, першого
винахідника та індексу
класифікації, а також посилань на
технічну літературу.
– старший експерт; експерт;

правонаступник;

57 – стислий опис сутності
винаходу або пункт формули та
креслень.

Інколи після переліку даних
наводяться записи з посиланнями
на статті закону:

«Видано на підставі пункту
266 розділу 35 закону США 19.. р.»

«Заявлено  на підставі пункту
47 (Ь) патентних правил пункту
118 розділу 35 закону США»


