
Паспорт XML-файлу реєстру топографій інтегральних мікросхем 

Елемент «Patent» – елемент вищого рівня ієрархії. 

Назва об'єкта Вкладеність 
Тип 

об'єкта 
Тип даних Обов'язковий 

Мін. 
кількість 

Макс. 
кількість 

Опис 
Правила 

заповнення 

PatentNumber11 1 елемент PCDATA так 1 1 Номер публікації  

ViewCode13 1 елемент PCDATA ні 0 1 
Код виду документа 
відповідно до стандарту 
ВОІВ ST.16 

 

PubCode19 1 елемент PCDATA так 1 1 
Код країни відповідно до 
стандарту ВОІВ ST.3 

 

AppNumber21 1 елемент PCDATA так 1 1 Номер заявки  

AppDate22 1 елемент PCDATA ні 0 1 Дата подання заявки  

PatentDate24 1 елемент PCDATA ні 0 1 
Дата, з якої є чинними 
права на ТІМС 

 

Convents 1 елемент – ні 0 1 
Перелік даних стосовно 
пріоритету відповідно до 
Паризької конвенції 

 

Convent313233 2 елемент – ні 0 ∞ 
Дані стосовно пріоритету 
відповідно до Паризької 
конвенції 

 

InputNumber31 3 елемент PCDATA так 1 1 
Номер, що присвоєно 
пріоритетній заявці 

 

AppDate32 3 елемент PCDATA так 1 1 
Дата подання 
пріоритетної заявки 

 

Country33 3 елемент PCDATA так 1 1 
Код країни відповідно до 
стандарту ВОІВ ST.3 

 

Convent61 2 елемент – ні 0 ∞ 

Номер та, за можливості, 
дата подання більш 
ранньої заявки або номер 
виданого раніше патенту, 
авторського свідоцтва, 
корисної моделі або 
подібного документа, до 
яких даний патентний 
документ є додатковим 

 

InputNumber 3 елемент PCDATA так 1 1  

AppDate 3 елемент PCDATA так 1 1  



Назва об'єкта Вкладеність 
Тип 

об'єкта 
Тип даних Обов'язковий 

Мін. 
кількість 

Макс. 
кількість 

Опис 
Правила 

заповнення 

Convent62 2 елемент – ні 0 ∞ 
Номер та, за можливості, 
дата подання більш 
ранньої заявки, з якої 
було виділено даний 
патентний документ 

 

InputNumber 3 елемент PCDATA так 1 1  

AppDate 3 елемент PCDATA так 1 1  

Bulletins 1 елемент –      

Publication43 2 елемент PCDATA так 1 ∞ Дата публікації заявки  

Publication45 2 елемент PCDATA так 1 ∞ 
Дата публікації про 
видачу патенту 

 

IPC 1 елемент – так 1 1 
Індекси МПК 

 

IPC51 2 елемент PCDATA так 1 ∞ 

AppTitle54 1 елемент PCDATA так 1 1 
Назва винаходу 
українською 

 

AppTitle54RU 1 елемент PCDATA так 1 1 
Назва винаходу 
російською 

 

AppTitle54EN 1 елемент PCDATA так 1 1 
Назва винаходу 
англійською 

 

Analogs56 1 елемент – ні 0 ∞ 

Перелік документів для 
визначення рівня техніки, 
якщо вони наводяться 
окремо від тексту опису 

 

Ap_analog56 2 елемент – так 0 ∞ Набір даних:  

Analog 3 елемент PCDATA так 1 1 Номер та дата реєстрації  

docGroup 3 елемент PCDATA так 1 1 Код групи  

Abstracts 1 елемент – так 1 1 Реферат  

Abstract 2 елемент – так 1 3 Набір даних:  

Language 3 елемент PCDATA так 1 1 
Код мови (UA, RU, EN) 
(Відповідно до ST.3) 

 

FileName 3 елемент PCDATA так 1 1 Текст реферату  

Formules 1 елемент – так 1 1 Формула  

Formule 2 елемент – так 1 3 Набір даних:  

Language 3 елемент PCDATA так 1 1 
Код мови (UA, RU, EN) 
(Відповідно до ST.3) 

 

FileName 3 елемент PCDATA так 1 1 Текст реферату  



Назва об'єкта Вкладеність 
Тип 

об'єкта 
Тип даних Обов'язковий 

Мін. 
кількість 

Макс. 
кількість 

Опис 
Правила 

заповнення 

Descriptions 1 елемент – так 1 1 Повий опис  

Description 2 елемент – так 1 3 Набір даних:  

Language 3 елемент PCDATA так 1 1 
Код мови (UA, RU, EN) 
(Відповідно до ST.3) 

 

FileName 3 елемент PCDATA так 1 1 Текст реферату  

Declarants71 1 елемент – так 1 ∞ Заявники  

Declarant71 2 елемент – так 1 1 Набір даних про заявника  

Name 3 елемент PCDATA так 1 1 П.І.Б. українською  

NameRU 3 елемент PCDATA так 1 1 П.І.Б. російською  

NameEN 3 елемент PCDATA так 1 1 П.І.Б. англійською  

Country 3 елемент PCDATA так 1 1 
Код мови (UA, RU, EN) 
(Відповідно до ST.3) 

 

Inventors72 1 елемент – так 1 ∞ Винахідники  

Inventor72 2 елемент – так 1 1 
Набір даних про 
винахідника 

 

Name 3 елемент PCDATA так 1 1 П.І.Б. українською  

NameRU 3 елемент PCDATA так 1 1 П.І.Б. російською  

NameEN 3 елемент PCDATA так 1 1 П.І.Б. англійською  

Country 3 елемент PCDATA так 1 1 
Код мови (UA, RU, EN) 
(Відповідно до ST.3) 

 

Owner73 1 елемент – так 1 ∞ Власники  

Owner73 2 елемент – так 1 1 Набір даних про власника  

Name 3 елемент PCDATA так 1 1 П.І.Б. українською  

NameRU 3 елемент PCDATA так 1 1 П.І.Б. російською  

NameEN 3 елемент PCDATA так 1 1 П.І.Б. англійською  

Country 3 елемент PCDATA так 1 1 
Код мови (UA, RU, EN) 
(Відповідно до ST.3) 

 

Truster74 1 елемент – так 0 ∞ Патентний повірений  

Name 2 елемент PCDATA так 1 1 П.І.Б. українською  

Country 2 елемент PCDATA так 1 1 
Код мови (UA, RU, EN) 
(Відповідно до ST.3) 

 

EnterPhaseDate85 1 елемент PCDATA ні 0 1 
Дата входження до 
національної фази 

 



Назва об'єкта Вкладеність 
Тип 

об'єкта 
Тип даних Обов'язковий 

Мін. 
кількість 

Макс. 
кількість 

Опис 
Правила 

заповнення 

PCT86 1 елемент – ні 0 ∞ 
Дані стосовно подання 
міжнародної заявки за 
процедурою PCT 

 

PCTNumber 2 елемент PCDATA так 1 1 Номер публікації  

PCTAppDate 2 елемент PCDATA так 1 1 Дата публікації  

Address98 1 елемент PCDATA так 1 ∞ Адреса для листування  

         

Перелік об'єктів-параметрів        
див. текст 
DTD-файлу 

 

 



Схема DTD реєстру топографій інтегральних мікросхем 
<!ELEMENT Patent (PatentNumber11, ViewCode13?, PubCode19, AppNumber21, AppDate22?, PatentDate24?, 
  Convents?, Bulletins?, IPC?, AppTitle54, AppTitle54RU?, AppTitle54EN?, Analogs56?, Abstracts?, 
  Formules?, Descriptions?, Declarants71?, Inventors72?, Owners73?, Truster74?, EnterPhaseDate85?, 
  PCT86, Address98)> 
 
<!ELEMENT PatentNumber11 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ViewCode13 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT PubCode19 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT AppNumber21 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT AppDate22 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT PatentDate24 (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Convents (Convent313233*, Convent61*, Convent62*)> 
<!ELEMENT Convent313233 (InputNumber31, AppDate32, Country33)> 
<!ELEMENT Convent61 (InputNumber, AppDate)> 
<!ELEMENT Convent62 (InputNumber, AppDate)> 
 
<!ELEMENT InputNumber31 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT AppDate32 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Country33 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT InputNumber (#PCDATA)> 
<!ELEMENT AppDate (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Bulletins (Publication43+, Publication45+)> 
<!ELEMENT Publication43 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Publication45 (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT IPC (IPC51+)> 
<!ELEMENT IPC51 (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT AppTitle54 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT AppTitle54RU (#PCDATA)> 
<!ELEMENT AppTitle54EN (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Analogs56 (Ap_analog56*)> 
<!ELEMENT Ap_analog56 (Analog, docGroup)> 
<!ELEMENT Analog (#PCDATA)> 
<!ELEMENT docGroup (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Abstracts (Abstract*)> 
<!ELEMENT Abstract (Language, FileName)> 
 
<!ELEMENT Formules (Formule*)> 
<!ELEMENT Formule (Language, FileName)> 
 
<!ELEMENT Descriptions (Description*)> 
<!ELEMENT Description (Language, FileName)> 
 
<!ELEMENT Language (#PCDATA)> 
<!ELEMENT FileName (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Declarants71 (Declarant71*)> 
<!ELEMENT Declarant71 (Name, NameRU?, NameEN?, Country)> 
 
<!ELEMENT Inventors72 (Inventor72*)> 
<!ELEMENT Inventor72 (Name, NameRU?, NameEN?, Country)> 
 
<!ELEMENT Owners73 (Owner73*)> 
<!ELEMENT Owner73 (Name, NameRU?, NameEN?, Country)> 
 
<!ELEMENT Truster74 (Name, Country)> 
 
<!ELEMENT Name (#PCDATA)> 
<!ELEMENT NameRU (#PCDATA)> 
<!ELEMENT NameEN (#PCDATA)> 
<!ELEMENT Country (#PCDATA)> 



 
<!ELEMENT EnterPhaseDate85 (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT PCT86 (PCTNumber, PCTAppDate)> 
<!ELEMENT PCTNumber (#PCDATA)> 
<!ELEMENT PCTAppDate (#PCDATA)> 
 
<!ELEMENT Address98 (#PCDATA)> 
 
<!-- entities --> 
 
<!ENTITY acute "&#180;"> 
<!ENTITY cedil "&#184;"> 
<!ENTITY circ "&#710;"> 
<!ENTITY middot "&#183;"> 
<!ENTITY tilde "&#732;"> 
<!ENTITY uml "&#168;"> 
<!ENTITY Aacute "&#193;"> 
<!ENTITY aacute "&#225;"> 
<!ENTITY Acirc "&#194;"> 
<!ENTITY acirc "&#226;"> 
<!ENTITY AElig "&#198;"> 
<!ENTITY aelig "&#230;"> 
<!ENTITY Agrave "&#192;"> 
<!ENTITY agrave "&#224;"> 
<!ENTITY Aring "&#197;"> 
<!ENTITY aring "&#229;"> 
<!ENTITY Atilde "&#195;"> 
<!ENTITY atilde "&#227;"> 
<!ENTITY Auml "&#196;"> 
<!ENTITY auml "&#228;"> 
<!ENTITY Ccedil "&#199;"> 
<!ENTITY ccedil "&#231;"> 
<!ENTITY Eacute "&#201;"> 
<!ENTITY eacute "&#233;"> 
<!ENTITY Ecirc "&#202;"> 
<!ENTITY ecirc "&#234;"> 
<!ENTITY Egrave "&#200;"> 
<!ENTITY egrave "&#232;"> 
<!ENTITY ETH "&#208;"> 
<!ENTITY eth "&#240;"> 
<!ENTITY Euml "&#203;"> 
<!ENTITY euml "&#235;"> 
<!ENTITY Iacute "&#205;"> 
<!ENTITY iacute "&#237;"> 
<!ENTITY Icirc "&#206;"> 
<!ENTITY icirc "&#238;"> 
<!ENTITY Igrave "&#204;"> 
<!ENTITY igrave "&#236;"> 
<!ENTITY Iuml "&#207;"> 
<!ENTITY iuml "&#239;"> 
<!ENTITY Ntilde "&#209;"> 
<!ENTITY ntilde "&#241;"> 
<!ENTITY Oacute "&#211;"> 
<!ENTITY oacute "&#243;"> 
<!ENTITY Ocirc "&#212;"> 
<!ENTITY ocirc "&#244;"> 
<!ENTITY Ograve "&#210;"> 
<!ENTITY ograve "&#242;"> 
<!ENTITY Oslash "&#216;"> 
<!ENTITY oslash "&#248;"> 
<!ENTITY Otilde "&#213;"> 
<!ENTITY otilde "&#245;"> 
<!ENTITY Ouml "&#214;"> 
<!ENTITY ouml "&#246;"> 
<!ENTITY szlig "&#223;"> 
<!ENTITY THORN "&#222;"> 
<!ENTITY thorn "&#254;"> 



<!ENTITY Uacute "&#218;"> 
<!ENTITY uacute "&#250;"> 
<!ENTITY Ucirc "&#219;"> 
<!ENTITY ucirc "&#251;"> 
<!ENTITY Ugrave "&#217;"> 
<!ENTITY ugrave "&#249;"> 
<!ENTITY Uuml "&#220;"> 
<!ENTITY uuml "&#252;"> 
<!ENTITY Yacute "&#221;"> 
<!ENTITY yacute "&#253;"> 
<!ENTITY yuml "&#255;"> 
<!ENTITY Yuml "&#376;"> 
<!ENTITY cent "&#162;"> 
<!ENTITY curren "&#164;"> 
<!ENTITY euro "&#8364;"> 
<!ENTITY pound "&#163;"> 
<!ENTITY yen "&#165;"> 
<!ENTITY brvbar "&#166;"> 
<!ENTITY bull "&#8226;"> 
<!ENTITY copy "&#169;"> 
<!ENTITY dagger "&#8224;"> 
<!ENTITY Dagger "&#8225;"> 
<!ENTITY frasl "&#8260;"> 
<!ENTITY hellip "&#8230;"> 
<!ENTITY iexcl "&#161;"> 
<!ENTITY image "&#8465;"> 
<!ENTITY iquest "&#191;"> 
<!ENTITY lrm "&#8206;"> 
<!ENTITY mdash "&#8212;"> 
<!ENTITY ndash "&#8211;"> 
<!ENTITY not "&#172;"> 
<!ENTITY oline "&#8254;"> 
<!ENTITY ordf "&#170;"> 
<!ENTITY ordm "&#186;"> 
<!ENTITY para "&#182;"> 
<!ENTITY permil "&#8240;"> 
<!ENTITY prime "&#8242;"> 
<!ENTITY Prime "&#8243;"> 
<!ENTITY real "&#8476;"> 
<!ENTITY reg "&#174;"> 
<!ENTITY rlm "&#8207;"> 
<!ENTITY sect "&#167;"> 
<!ENTITY shy "&#173;"> 
<!ENTITY sup1 "&#185;"> 
<!ENTITY trade "&#8482;"> 
<!ENTITY weierp "&#8472;"> 
<!ENTITY bdquo "&#8222;"> 
<!ENTITY ldquo "&#8220;"> 
<!ENTITY lsaquo "&#8249;"> 
<!ENTITY lsquo "&#8216;"> 
<!ENTITY rdquo "&#8221;"> 
<!ENTITY rsaquo "&#8250;"> 
<!ENTITY rsquo "&#8217;"> 
<!ENTITY sbquo "&#8218;"> 
<!ENTITY emsp "&#8195;"> 
<!ENTITY nbsp "&#160;"> 
<!ENTITY deg "&#176;"> 
<!ENTITY divide "&#247;"> 
<!ENTITY frac14 "&#188;"> 
<!ENTITY frac34 "&#190;"> 
<!ENTITY ge "&#8805;"> 
<!ENTITY le "&#8804;"> 
<!ENTITY minus "&#8722;"> 
<!ENTITY sup2 "&#178;"> 
<!ENTITY sup3 "&#179;"> 
<!ENTITY times "&#215;"> 
<!ENTITY and "&#8743;"> 
<!ENTITY ang "&#8736;"> 



<!ENTITY cap "&#8745;"> 
<!ENTITY cong "&#8773;"> 
<!ENTITY cup "&#8746;"> 
<!ENTITY empty "&#8709;"> 
<!ENTITY equiv "&#8801;"> 
<!ENTITY exist "&#8707;"> 
<!ENTITY forall "&#8704;"> 
<!ENTITY infin "&#8734;"> 
<!ENTITY int "&#8747;"> 
<!ENTITY isin "&#8712;"> 
<!ENTITY lang "&#9001;"> 
<!ENTITY micro "&#181;"> 
<!ENTITY ne "&#8800;"> 
<!ENTITY ni "&#8715;"> 
<!ENTITY notin "&#8713;"> 
<!ENTITY nsub "&#8836;"> 
<!ENTITY oplus "&#8853;"> 
<!ENTITY or "&#8744;"> 
<!ENTITY otimes "&#8855;"> 
<!ENTITY part "&#8706;"> 
<!ENTITY plusmn "&#177;"> 
<!ENTITY radic "&#8730;"> 
<!ENTITY rang "&#9002;"> 
<!ENTITY sim "&#8764;"> 
<!ENTITY sub "&#8834;"> 
<!ENTITY sube "&#8838;"> 
<!ENTITY sum "&#8721;"> 
<!ENTITY sup "&#8835;"> 
<!ENTITY supe "&#8839;"> 
<!ENTITY there4 "&#8756;"> 
<!ENTITY Alpha "&#913;"> 
<!ENTITY alpha "&#945;"> 
<!ENTITY Beta "&#914;"> 
<!ENTITY beta "&#946;"> 
<!ENTITY Chi "&#935;"> 
<!ENTITY chi "&#967;"> 
<!ENTITY Delta "&#916;"> 
<!ENTITY delta "&#948;"> 
<!ENTITY Eta "&#919;"> 
<!ENTITY eta "&#951;"> 
<!ENTITY Gamma "&#915;"> 
<!ENTITY gamma "&#947;"> 
<!ENTITY Kappa "&#922;"> 
<!ENTITY kappa "&#954;"> 
<!ENTITY Lambda "&#923;"> 
<!ENTITY lambda "&#955;"> 
<!ENTITY Mu "&#924;"> 
<!ENTITY mu "&#956;"> 
<!ENTITY Nu "&#925;"> 
<!ENTITY nu "&#957;"> 
<!ENTITY Omega "&#937;"> 
<!ENTITY omega "&#969;"> 
<!ENTITY Omicron "&#927;"> 
<!ENTITY omicron "&#959;"> 
<!ENTITY Phi "&#934;"> 
<!ENTITY Phi "&#966;"> 
<!ENTITY Pi "&#928;"> 
<!ENTITY pi "&#960;"> 
<!ENTITY Psi "&#936;"> 
<!ENTITY psi "&#968;"> 
<!ENTITY Rho "&#929;"> 
<!ENTITY rho "&#961;"> 
<!ENTITY Sigma "&#931;"> 
<!ENTITY sigma "&#963;"> 
<!ENTITY Tau "&#932;"> 
<!ENTITY tau "&#964;"> 
<!ENTITY Theta "&#920;"> 
<!ENTITY theta "&#952;"> 



<!ENTITY thetasym "&#977;"> 
<!ENTITY Xi "&#926;"> 
<!ENTITY xi "&#958;"> 
<!ENTITY Zeta "&#918;"> 
<!ENTITY zeta "&#950;"> 
<!ENTITY darr "&#8595;"> 
<!ENTITY dArr "&#8659;"> 
<!ENTITY harr "&#8596;"> 
<!ENTITY hArr "&#8660;"> 
<!ENTITY larr "&#8592;"> 
<!ENTITY lArr "&#8656;"> 
<!ENTITY rarr "&#8594;"> 
<!ENTITY rArr "&#8658;"> 
<!ENTITY uarr "&#8593;"> 
<!ENTITY uArr "&#8657;"> 
<!ENTITY loz "&#9674;"> 
 

 


