
2.3. Пошук патентів у базах даних мережі Internet 
 

2.3.1. Найбільші патентні центри та зв’язок з ними 
 

Розвиток комп’ютерних технологій та засобів 
комунікацій у 90-х роках минулого століття дав можливість 
створити нові способи зберігання, аналізу та розповсюдження 
інформації. Створені у патентних відомствах бази даних 
можна використовувати для пошуку в автоматизованому 
режимі, зокрема через мережу Інтернет. Для цього патентні 
відомства багатьох країн світу розробили власні web-
сторінки. Державне підприємство “Український інститут 
промислової власності” (УКРПАТЕНТ) розробило web-
сторінку з URL-адресою www.uipv.org; Російська федеральна 
служба з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків 
(РОСПАТЕНТ) ― www.fips.ru; патентне відомство США 
(USPTO) ― www.uspto.gov, Європейське патентне відомство 
(European Patent Office) ― www.european-patent-office.org, з 
якої можна безпосередньо перейти до пошуку інформації на 
web-сторінках інших патентних відомств; патентне відомство 
Німеччини (Das Deutschen  Patent- und Markenamtes (DPMA) 
―  http: //depatisnet.dpma.de; Євразійське патентне відомство 
(ЄАПВ) ― пошукову систему ― www.eapatis.com. 

Пошук у патентних базах даних можна здійснювати за 
такими параметрами: порядковим номером патенту, 
відомостями про заявників та винахідників, ключовими 
словами, основним індексом Міжнародної патентної 
класифікації (МПК) (рис.2.3.1).  

 

http://www.fips.ru/
http://www.european-patent-office.org/
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Вибір типу пошуку

Розширений пошук

1. За ключовим 
словом; 
2. За номером 
патенту; 
3. За прізвищем 
автора винаходу; 
4. За власником 
патенту; 
5. За датою видачі 
патенту; 
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Вибір бази даних

Рис. 2.3.1. Параметри пошуку патенту на винахід 
 

2.3.2. Пошук патентної інформації на web-сторінці  
«Український інститут промислової власності» 

 
Сьогодні Укрпатент надає через мережу Інтернет 

дистанційний доступ до чотирьох баз даних, які містять 
відповідні патентно-інформаційні ресурси та 
актуалізовуються щомісячно.  

У БД "Винаходи в Україні", яка функціонує з грудня 
2002 року, накопичуються вичерпні відомості про патенти на 
винаходи, зареєстровані в Україні, а саме: бібліографічні дані, 
реферати, формули та описи винаходів. При цьому 
бібліографічні дані та зміст реферату в базі даних можуть 
бути представлені трьома мовами – українською, англійською 
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та російською. Формули та описи винаходів подаються тільки 
мовами оригіналу: українською або російською.  

Оперативний пошук інформації в БД "Винаходи в 
Україні" здійснюється за допомогою пошукової системи, яка 
за запитом користувача реалізує такі види пошуку: 
предметний (тематичний), іменний, нумераційний, за 
ключовими словами у назві, текстах реферату та повного 
опису.  

Доступ до інформації БД "Винаходи в Україні" при 
бібліографічному (повні бібліографічні дані) та 
реферативному пошуку здійснюється безкоштовно, а доступ 
до формул та описів винаходів (корисних моделей) – на 
підставі договорів.  

Для того, щоб розпочати пошук на даній web-сторінці 
необхідно виконати наступні кроки. 

1. Завантажити Web-браузер, наприклад, Internet 
Explorer. 

2. В рядку вводу адреси надрукувати www.uipv.org і 
натиснути клавішу Enter, після чого отримаємо головну 
сторінку, яку показано на рис. 2.3.2. 

3. Вибираємо з розміщеного на сторінці меню „Бази 
даних, інформаційно-довідкові системи, патентно 
інформаційні продукти” і „Бази даних, інформаційно-
довідкові системи”, після чого отримуємо наступне вікно 
(рис. 2.3.3).   
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Рис. 2.3.2. Вхід для вибору баз даних 
 

 

 
Рис. 2.3.3. Бази даних та інформаційно-довідкові  

системи 
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4. У цьому вікні для перегляду безплатної реферативної 
бази даних стосовно винаходів потрібно вибрати 
«Спеціалізована БД (СБД) “Винаходи (корисні моделі) в 
Україні”». 

5. В отриманому вікні потрібно встановити параметри, за 
якими здійснюватиметься пошук патенту, сформулювати 
запит і здійснити пошук, наприклад, за власником винаходу 
(рис. 2.3.4).  
 

 
 

Рис.2.3.4. Вікно пошуку патенту 
 

6. У відкритому вікні будуть видані патенти згідно з 
Вашим запитом. Натискаючи на назву винаходу (патента), 
можна його переглянути (рис. 2.3.5). При цьому спочатку 
відкривається вікно з бібліографічними даними патенту і 
коротким описом (рис. 2.3.6), а коли натиснути на 
посилання „РЕФЕРАТ”, можна отримати короткий зміст 
винаходу українською, англійською чи російською мові, а 
при натисканні „ОПИС” – повний опис патенту у PDF-
форматі (рис. 2.3.7). 
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Рис. 2.3.5. Отримані згідно з запитом патенти 

Рис. 2.3.6. Бібліографічні дані знайденого патенту 
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 Рис. 2.3.7. Опис патенту на винахід у PDF-форматі 
 

2.3.3. Пошук патентної інформації на web-сторінці  
Російської федеральної служби з інтелектуальної 

власності, патентів і товарних знаків (РОСПАТЕНТ) 
 

Ця web-сторінка  містить повнотекстові бази даних 
щодо винаходів RUPAT (інформація є платною), 
реферативну базу даних стосовно винаходів як на 
російській, так і англійській мовах; RUAB і RUABEN 
(інформація є безплатною), відповідно, реферативну базу 
даних корисних моделей RUABU1 (інформація платна). До 
складу реферативного документа входять наступні 
структурні частини: бібліографічні дані, реферат, основне 
креслення.  
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Загалом, сайт містить інформацію про патенти 
Російської Федерації на винаходи з 1994-го по 2006 роки. 

Для того, щоб розпочати пошук на цій web-сторінці, 
необхідно виконати наступні кроки. 

1. У рядку введення адреси надрукувати www.fips.ru 
або www1.fips.ru і натиснути клавішу Enter, після чого 
отримаємо головну сторінку, яку показано на рис. 2.3.8. 

 

 
Рис. 2.3.8. Головна сторінка РОСПАТЕНТу 

 
2. Натисніть на посилання «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ». Після відкриття вікна звертаємось до 
посилання «Информационно-поисковая система», після 
чого отримуємо наступне вікно (рис. 2.3.9).  
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Рис. 2.3.9. Вхід у пошукову систему 
 

3. У цьому вікні для перегляду безплатної реферативної 
бази даних щодо винаходів у рядках «Имя пользователя» і 
«Пароль» необхідно вписати слово guest, після чого 
натиснути клавішу «ВОЙТИ». 

 У відкритому вікні необхідно вибрати бази даних у 
яких буде проводитися пошук (рис. 2.3.10) і натиснути зліва 
«ПОИСК» 

 
Рис. 2.3.10.  Вибір баз даних для пошуку 

4. Після відкриття вікна формулюється пошуковий 
запит (рис. 2.3.11) у рядки залежно від критерію пошуку 
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потрібно ввести: ключове слово або ім’я винахідника тощо, 
після чого натиснути на клавішу «ПОИСК». 

5. У відкритому вікні будуть видані патенти згідно з 
Вашим запитом, натискаючи на рядки з патентами, можна їх 
переглянути. При цьому спочатку відкривається вікно з 
бібліографічними даними і описом патенту (рис.2.3.12), а 
коли натискати на посилання «Дата публікації», можна 
отримати опис винаходу в PDF-форматі (рис.2.3.13).  

 

 
Рис. 2.3.11. Формулювання запиту 

 
Збереження знайдених документів проводиться за 

звичними принципами роботи в Internet Explorer і Acrobat 
Reader. 
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Рис. 2.3.12. Бібліографічні дані знайденого патенту 
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Рис. 2.3.13. Опис винаходу до патенту в PDF-форматі 
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2.3.4. Пошук патентної інформації на web-сторінці 
Європейського патентного відомства 

 
Мережа патентної інформації ESP@CENET  являє 

собою найбільшу за кількістю документів базу даних – 
близько 50 млн. Еsp@cenet налічує в своєму складі понад 37 
серверів. Сервери патентних відомств зберігають 
інформацію про патентні документи Росії, Німеччини, 
Франції, Бельгії, Чехії та інших країн світу, забезпечуючи їх 
пошук і відображення. Сервер також дає можливість 
доступу з інтерфейсом на російській мові до всесвітньої 
бази патентної інформації і до патентних фондів різних 
країн і міжнародних організацій. 

Для того, щоб розпочати пошук патентної інформації, 
необхідно виконати наступні кроки. 

1. В рядку введення адреси надрукувати  
www.espacenet.com і натиснути клавішу Enter, після чого 
отримаємо головну сторінку, яку показано на рис. 2.3.14. 
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Рис. 2.3.14. Головна сторінка ESP@CENET 

 
2. Вхід для вибору патентної бази даних здійснюється 

натисканням на  посилання  «Access esp@cenet». 
3. В отриманому вікні (рис. 2.3.15) можна здійснити вхід у 

бази даних багатьох країн світу. При натисканні на адресу 
http://ep.еspacenet.com здійснюємо вхід до Європейської 
бази даних. 
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Рис. 2.3.15. Перелік URL-адрес баз даних 

 
4. В отриманому вікні при натисканні «Quick Search» 

(швидкий пошук) можна здійснити пошук за ключовими 
словами,  іменами осіб або найменуваннями організацій,  а 
при натисканні «Advanced Search» (розширений пошук) ― 
з використанням будь-якого з доступних полів. 

5. В отриманому вікні (рис. 2.3.16.) у рядку, залежно від 
критерію пошуку, потрібно ввести: ключове слово, ім’я 
винахідника чи номер патенту і т. і., після чого натиснути на 
клавішу «Search». 

6. У відкритому вікні будуть видані патенти згідно з 
Вашим запитом (рис. 2.3.17). Натискаючи на рядки з 
патентами, можна їх переглянути. При цьому спочатку 
відкривається вікно з бібліографічними даними, коротким 
описом і – інколи – рисунком. У багатьох випадках, крім 
реферату, у рубриці бібліографічних даних  патентний 
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документ можна переглянути в форматі PDF, відкриваючи 
посилання «Original Document» (рис. 2.3.18). 

 

 
 

Рис. 2.3.16. Формулювання розширеного запиту 
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Рис. 2.3.17. Список патентів, отриманих згідно з запитом 

 

 
Рис. 2.3.18. Короткий опис та бібліографічні дані 

знайденого патенту 
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2.3.5. Пошук патентної інформації на web-сторінці 
патентного відомства США 

 
USPTO ― патентно-пошуковий сайт американського 

відомства. Його особливістю є те, що представлення 
патентів подано  в ретроспективі аж до 1790 року. В 
повнотекстовому пошуку дозволяється формулювати запити 
у довільній формі, а також наявність декількох полів для 
пошуку. 
1. Завантажити Web-браузер. 
2. У рядку введення адреси надрукувати  www.uspto.gov і 
натиснути клавішу Enter, після чого отримаємо головну 
сторінку, яку показано на рис. 2.3.19. 
3. Навести стрілку мишки у лівому полі «Patents» і  
натиснути «Seаrch».  
 

 
 

Рис. 2.3.19. Головна сторінка USPTO 
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Рис. 2.3.20. Вибір типу пошуку 
 
4. В отриманому вікні (рис. 2.3.20) пошук можна здійснити 
аналогічно до esp@cenet: «Quick Search» (швидкий пошук), 
«Advanced Search» (розширений пошук), «Patent Number 
Search» (за номером патенту). 
5. При натисканні на «Quick Search» відкривається вікно 
(рис. 2.3.21), в рядки якого слід ввести ключові слова, після 
чого натискнути клавішу «Search». 
6. У вікні з’явиться список назв патентів згідно з Вашим 
запитом (рис. 2.3.22), натискаючи на які можна їх 
переглянути (рис. 2.3.23). 
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Рис. 2.3.21. Вікно для введення ключових слів 

 

 
Рис.2.3.22. Список патентів, отриманих згідно з запитом 
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Рис. 2.3.23. Зміст знайденого патенту 

 
2.3.6. Пошук патентної інформації на web-сторінці 

патентного відомства Німеччини 
 

DEPATISnet ― патентно-пошуковий сайт німецького 
відомства. Він дещо поступається  за кількістю документів, 
але має надзвичайно зручні пошукові інтерфейси з широкими 
можливостями. При пошуку за різними параметрами можна 
отримати як бібліографічні дані, так і оригінальний документ, 
збережений у форматі PDF.  Особливістю DEPATISnet є те, 
що можна змінювати мову інтерфейсу з німецької на 
англійську. 

Для того, щоб розпочати пошук на даній web-сторінці, 
необхідно виконати наступні кроки. 

1. Завантажити Web-браузер. 
2. У рядку введення адреси надрукувати 
http://www.dpma.de або http://www.dpma.de/english/index. 
html і натиснути клавішу Enter, після чого отримаємо 
головну сторінку, яку показано на рис. 2.3.24. 

 21



 
Рис. 2.3.24.Головна сторінка DEPATISnet 

 
2. На сторінці необхідно у лівому меню вибрати 
«DEPATISnet». 
3. Для роботи з інтерфейсом на німецькій мові для входу в 
пошукову систему потрібно натиснути на посилання 
«Recherche», а з англійським інтерфейсом ― «Search» (рис. 
2.3.25). 
4. В отриманому вікні (рис. 2.3.26) потрібно натиснути на 
посилання «beginner» (у перекл. з нім. ― починаючий), 
після чого відкриється вікно для формулювання запиту (рис. 
2.3.27). У рядки отриманого вікна, в залежності від критерію 
пошуку, потрібно ввести: ключове слово, ім’я винахідника, 
номер патенту тощо, після чого натиснути на клавішу «Start 
search». 
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Рис. 2.3.25.  Вхід у систему пошуку 
 

 
Рис. 2.3.26. Вхід для формулювання запиту 
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Рис. 2.3.27. Вікно формулювання запиту 

 
5. У вікні з’явиться таблиця з патентами згідно з запитом 
(рис.2.3.28). Натискаючи на номери публікацій, можна 
переглянути бібліографічні дані патенту, а натискаючи на ― 
оригінальний документ в PDF-форматі. 
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Рис. 2.3.28. Список патентів, отриманих згідно з 

запитом 
 
 

2.3.7. Пошук патентної інформації на web-сторінці 
Євразійського патентного відомства  

 
Євразійська патентна інформаційна система (ЕАПАТІС) 

розроблена Євразійським патентним відомством (ЕАПВ) з 
метою підвищення ефективності і якості проведення 
патентних пошуків і патентно-інформаційного забезпечення 
експертизи заявок на винаходи.  

У ЕАПАТІС підтримується більше тридцяти постійно 
поповнюваних локальних патентних баз даних, в яких на 
кінець 2005 року містилося більше 25,5 млн. описів 
патентних документів. Об'єм патентної інформації (з 
урахуванням повних описів патентних документів по окремих 
базах даних), що надається користувачам, складає понад 1,5 
терабайт. У базі даних представлені всі патентні документи 
ЕАПВ, ВОІС, Європейського патентного відомства, 
патентного відомства США, СРСР і Росії (з 1924г.), патентні 
документи країн різної глибини ретроспективи, а також 
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патентні документи національних патентних відомств країн 
СНД.  

У системі реалізовані засоби метапошуку в зовнішніх 
патентних БД цифрових бібліотеках інтелектуальної 
власності (IPDL) і інформаційних системах вільного доступу 
мережі Інтернет: ESP@CENET, EPOLINE, JOPAL тощо.  

В результаті проведення пошуку формуються списки 
знайдених патентних документів і надаються їх реферативно-
бібліографічні описи.  

Особливості системи: 
1. Наявність в системі російськомовного фонду патентної 

документації, включаючи радянську, російську, євразійську 
документацію.  

2. Зручність і легкість в експлуатації. Реалізований в 
системі принцип "одного вікна" дозволяє користувачу 
проводити багатоаспектні патентні пошуки на декількох 
офіційних мовах одночасно як в локальних БД, так і в 
зовнішніх БД вільного доступу мережі Інтернет.  

3. Розвинені сервісні можливості системи. Наприклад, по 
кожному запиту відображаються статистичні дані про 
результати пошуку, зокрема по кожному пошуковому індексу 
окремо. Структуру складеного запиту можна подивитися 
перед відправкою на сервер. Програми аналізатора запитів 
надають рекомендації по подальших діях у разі отримання 
нульових результатів пошуку. Для кожного знайденого 
документа автоматично формуються гіперпосилання в 
зовнішні БД, забезпечуючи можливість отримання опису 
документа і додаткової інформації про нього із зовнішніх 
джерел.  

У вільному доступі можна проводити всі види пошуків 
(розширений, нумераційний, професійний) до БД ЕАПВ і 
пошуків по номеру документа в інших БД. Результати 
пошуку представляються у вигляді реферативно-
бібліографічних описів патентних документів. Надаються 
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сервіси віртуального доступу до повних описів документів із 
зовнішніх джерел, пошуку в БД МПК.  

Платний доступ відкритий до всіх БД системи в режимах 
розширеного, нумераційного і професійного пошуку, а також 
метапошуку. Надаються титульні аркуші і повні описи 
євразійських патентів і опублікованих євразійських заявок.  

Платний доступ надається після укладення договору на 
патентно-інформаційні послуги на основі ЕАПАТІС.  

Для того, щоб розпочати пошук патентної інформації, 
необхідно виконати наступні кроки. 

1.В рядку введення адреси надрукувати  www.eapatis.com 
натиснути клавішу Enter, після чого отримаємо сторінку для 
реєстрації, яку показано на рис. 2.3.29. 

 

 
Рис. 2.3.29. Євразійська патентна інформаційна система 

 
2. Для входу у безплатну базу даних необхідно у вікна 

ввести «guest» і натиснути кнопку «Вход!» 
3. В отриманому вікні (рис. 2.3.29) у лівій частині вікна 

необхідно встановити тип бази даних ЕАПВ (патенты и 
заявки). 
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Рис. 2.3.30. Сторінка параметрів пошуку 

 
У рядки запиту реквізитів пошуку необхідно ввести 

параметри: 
PN - номер патента, свідоцтва; 
AN - код країни і реєстраційний номер заявки; 
IC - індекс(и) міжнародної патентної класифікації; 
DD - дата публікації заявки, дата публікації патента, 
дата подання пріоритетної заявки; 
NM – ім’я заявника, винахідника, власника патенту; 
KW - ключові слова з назви винаходу або реферату; 
SS - шифр зберігання CD-ROM; 
CC – країни заявника, винахідника, власника патенту; 
 
Принципи задавання параметрів пошуку: 
3.1. PN - задається номер патенту без коду країни і 

початкових нулів 
Приклад: 9511674 або 95116* 

3.2. AN - задається код країни і номер заявки або код 
країни і номер приоритетної заявки. Якщо необхідно шукати 
тільки за номером заявки, то значення задається у вигляді:  
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код країни + номер заявки\AN, 
Якщо необхідно шукати тільки за номером пріоритетної 
заявки, то значення задається у вигляді:  

код країни + номер приоритетної заявки \PR, 
Приклад: 

-"SU90 4859940"\PR  
-"GB85058*\AN або GB85058*\PR 

3.3. IC – класифікаційне значення ознаки береться у лапки, 
підклас відокремлюється від підрубрики трьома символами:  

пробіл (1 символ) + рубрика (2 символа) або пробіл (2 
символа) + рубрика (1 символ). 

Приклад: "G11C_17/12*" или "E21B_ _7/28*" 
Примітка: у нашому випадку знак ”_” – означає пробіл. 

3.4. NM – задається ім’я винахідника або власника патенту.  
Якщо необхідно шукати тільки за ім’ям винахідника (автора), 

то значення задається так: імя\IN. 
Приклад: Evans\IN 

Якщо необхідно шукати тілки за назвою (ім’ям) власника 
патенту, то значення задається так: імя\PA. 

Приклад: Evans\PA 
3.5. KW - задається ключове слово з назви або реферату 
(Приклад: Тонер*). 

Якщо необхідно шукати тільки за назвою винаходу, то 
значення задається у вигляді: ключеве слово\TI. 

Приклад: Тонер\TI 
Якщо необхідно шукати тільки за рефератом винаходу, то 

значення задається у вигляді: ключове слово\AB. 
Приклад: Тонер\AB 

3.6. DD - дата задається у порядку - рік (4 знака), місяць (2 
зн.), день (2 зн.).  Якщо необхідно шукати тільки за датою 
заявки, то значення задається у вигляді:  дата\AN. 

Якщо необхідно шукати тільки за датою пріоритетної 
заявки, то значення задається у вигляді: дата\PR. 

Приклад: 19850307\AN або 19840620\PR  
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При необхідності використання логічного "ИЛИ", всі 
параметри запиту записуються в одне поле і між ними 
ставлять пробіл  

Приклад:  IC   "G11C_17/12*" _ "E21B_ _7/28*" _ 
"E02D_ _5/80*" 

При необхідності використання "И", кожен параметр 
задається в окремому полі: 

Приклад: 
  поле 1: PN  216050* 
  поле 2: AN   GB850586* 
  поле 3: IC      G01B* 
  поле 4: NM   Evans* 
  поле 5: KW   Measure* 

4. Після введення в поле запиту параметру пошуку, 
необхідно натиснути кнопку „Искать”, після чого 
відкриється вікно (рис.2.3.29), при натисканні кнопки 
„Показать список” відкривається вікно зі списком знайдених 
патентів (рис. 2.3.31). 

 

 
Рис. 2.3.30. Вхід у результати пошуку 

 

 
Рис. 2.3.31. Список знайдених патентів 
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Натискаючи на рядки з патентами, можна їх 
переглянути. При цьому, спочатку відкривається вікно з 
бібліографічними даними і коротким описом (рис. 2.3.32). 

 

 
 

Рис. 2.3.32. Вікно з бібліографічними даними і коротким  
описом патенту 
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2.4. URL-адреси інших патенто-пошукових сайтів  
 

Патентне відомство Японії ― www.jpo.go.jp 
Патентне відомство Канади ― http://cipo.gc.ca 
Патентне відомство Австралії ―  
http://www.ipaustralia.gov.au/index.html 
Євроазійське патентне відомство ―  
http://www.eapo.org/rus/ea/index.html 
«Перспективные технологии и новые разработки» ― www. 
sibpatent.ru 
Науково-інформаційний постачальник „Thomson Derwent” 
― www.derwent.com 

 
2.5. URL-адреси виробників друкарських фарб та лаків 

 
Компанія Jänecke+Schneemann Druckfarben ― www.js-
druckfarben.de 
Компанія VEGRA GmbH ― www.vegra.dе 
Компанія Flint Group Narrow Web ―  
www.xsys-printsolutions.com 
Компанія Brancher ― www.brancher.com 
Компанія Schmid Rhyner AG ― www.schmid-rhyner.ch 
Компанія Actega  Coatings ― www.actega.com
Компанія WEILBURGER Graphics GmbH ― 
www.weilburger-graphics.de 
Компанія Arets Graphics ― www.arets.com/index.php 
Компанія Sun Chemical ― www.sunchemical.com 
Компанія Hi-Tech Coatings ― www.hitechcoatings.co.uk 
Компанія Sericol ― www.sericol.co.uk 
Компанія Marabu GmbH ― www. marabu-druckfarben.de 
Компанія Huber Group ― www.newv-inks.com 
Компанія Sicolor GmbH ― www.sicolor.de 
Компанія Wisko Coatings ― www.wisko.com 
Компанія T&K TOKA COMPANY ― www.tk-toka.co.jp 
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ОАО "Торжокский завод полиграфических красок"  ― 
www.tzpk.com 
ЗАТ «Планета-Інкс» ―  http://inks.planeta.ua 

 
 

2.6. URL-адреси виробників широкоформатних 
принтерів 

 
Canon – www.canon.com
Hewlett Packard – www.hp.com/#Product 
Epson – www.epson-europe.com 
Mutoh Europe – www.mutho.be 
Electronics for Imaging – www.efi.com 
Shenyang Sky Air-ship Digital Printing – www.skyair-ship.com 
AGFA Graphics – www.agfa.com/en/gs/index.jsp 
Infiniti Digital Equipment – www.infiniti-dt.com 
Mimaki Engineering – www.mimaki.co.jp 
GCC – www.gccworld.com 
GongZheng Technology – www.gongzheng.com/english 
  

  
 2.7. URL-адреси виробників цифрових друкарських 

машин 
  

Kodak – http://graphics.kodak.com/US/en/Product/ 
Printers_Presses/default.htm 
Fuji Xerox Co., Ltd – http://www.fujixerox.com/eng/product/ 
index.html 
Hewlett-Packard Development Company –   
http://h10088.www1.hp.com 
Hewlett-Packard  Indigo – http://www.hpindigo.ru/ 
Océ N.V.  – http://www.ocedirectexport.com/products/ 
productionprinting/default.aspx 
Punch Graphix International – http://www.xeikon.com 
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Agfa Graphics – http://www.agfa.com/en/gs/products_servi 
ces/ 
all_products/dotrix_inkjetpress.jsp 
NIPSON Printing Systems – http://www.nipson.com 

 
2.8. URL-адреси світових виробників паперу і картону 

 
Концерн SAPPI – www.sappi.com 
Концерн Metsa-Serla – www.m-real.com 

M-real-Zanders GmbH – www.zanders.com 
Modo Papers – www.modopapers.com 

Концерн International Paper – www.internationalpaper.com 
Концерн Stora-Enso – www.storaenso.com 
Концерн UPM – www.upm.com 
Концерн Asia Pulp&Paper Co. Ltd – www.asiapulppaper.com 
Концерн Svenska Cellulosa AB – www.sca.com 
 

 2.9. URL-адреси виробників фотополімерних  
 друкарських пластин 

  
Компанія Du Pont de Nemours & Co. Inc ― 
www2.dupont.com/Packaging_Graphics/en_US/products/sol
vent_ 
platemaking/plates/index.html 
Компанія MacDermid Printing Solutions ― 
www.macdermid.com/printing/photopolymer.html 
Компанія Flint Group Printing Plate ― www.flintgrp.com 
Компанія Toyobo Co. Ltd ― www.toyobo.co.jp 
Компанія AGFA ― www.olec.com 
Компанія Asahi Chemical Industry  ― 
www.asahiphotoproducts.com 
Компанія Toray Industries ― www.toray.jp 
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