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Перекладіть українською мовою: 

Article 2 

1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all 

individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the 

present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, 

religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other 

status. 

2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State 

Party to the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with 

its constitutional processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt 

such laws or other measures as may be necessary to give effect to the rights recognized 

in the present Covenant. 

3. Each State Party to the present Covenant undertakes: 

(a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated 

shall have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by 

persons acting in an official capacity; 

(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto 

determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any 

other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop 

the possibilities of judicial remedy; 

(c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted. 

Article 3 

The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and 

women to the enjoyment of all civil and political rights set forth in the present Covenant. 
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Студенти мають виконати синхронний переклад з української мови 

англійською запропонованих викладачем аудіо-файлів. Тематика – 

громадсько-політичний переклад. Зразок тексту аудіо-файлу надається 

нижче: 

10-12 жовтня 2018 р. Президент Світового Конґресу Українців (СКУ) Евген 

Чолій здійснив візит до Брюсселя, Бельгія, з метою просування актуальних 

українських питань та посилення співпраці з європейськими та міжнародними 

інституціями. Під час зустрічей з високопосадовцями Європейського Союзу (ЄС), 

НАТО та ООН і представниками громадянського суспільства Евген Чолій 

привернув увагу до загрози для європейської безпеки, яку становлять агресивні дії 

Російської Федерації, що нелегально окупувала Крим та продовжує військову 

агресію на Сході України. Президент СКУ зосередив увагу на незаконних діях 

Російської Федерації, яка перешкоджає вільному судноплавству в Азовському морі 

та негативно впливає на торгівлю з Україною. У зв’язку з триваючою агресією 

Президент СКУ наголосив на важливості докладати всіх зусиль задля посилення 

існуючого режиму санкцій проти Російської Федерації, в тому числі й її 

виключення з фінансової мережі SWIFT. Наголосивши на гібридній агресії 

Російської Федерації, зокрема на широкомасштабній дезінформації і кібератаках, 

Евген Чолій закликав міжнародну спільноту до підтримки в питанні зниження 

втручання Російської Федерації у майбутні президентські і парламентські вибори в 

Україні. Привернувши увагу до питань людських прав, Президент СКУ закликав 

до звільнення більше ніж 70 українських політв’язнів Кремля і 100 заручників на 

Сході України та наголосив на потребі розгортання миротворчої місії ООН на 

Донбасі та моніторингової місії в Криму. Він також рекомендував, щоб ЄС 

розглянув можливість призначення спеціального представника ЄС щодо України з 

огляду на її важливість для ЄС та його країн-членів. Окрім того, Евген Чолій 

наголосив на прогресі процесу європейської і євроатлантичної інтеграції України 

та підкреслив потребу надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО. 11 

жовтня 2018 р. Президент СКУ разом з Послом Сполучених Штатів Америки 

(США) в ЄС Ґордоном Сондландом був співгосподарем під час робочого обіду в 

Посольстві США на честь перебування в Брюсселі Спеціального представника 

США щодо України Посла Курта Волкера. Того ж дня Евген Чолій узяв участь у 

слуханнях Підкомітету з питань безпеки та оборони Європейського Парламенту, 

який розглядав агресивні маневри Російської Федерації в Азовському морі та інші 

українські питання. Протягом цього візиту Президента СКУ супроводжували 

Директор Представництва СКУ зі зв’язків з міжнародними організаціями в 

Брюсселі Марина Ярошевич та Заступник Директора Представництва СКУ зі 

зв’язків з міжнародними організаціями в Брюсселі Дмитро Панчук. 
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The patent process actually starts well before you file a patent application or seek 

assistance from a patent attorney. The first step in the patent process should be a patent 

search.   The critical question is not whether a patent can be obtained, but rather whether 

a useful patent can be obtained.  After you get past the patent search stage and have 

decided to move forward you may consider filing a provisional patent application. 

 Provisional patent applications are not examined by the Patent Office, they are rather 

easy to file and the filing fee for a small entity is presently $130. You need not follow all 

the format details of the non-provisional patent application, but for the provisional patent 

application to be useful it needs to fully and completely describe the invention. In order 

for the patent prosecution process to begin a non-provisional patent application must be 

filed.  

A non-provisional patent application is the application you file when you want the 

Patent Office to review the filing and proceed toward issuing a utility patent 

application. Once the non-provisional patent application is filed it is preliminarily 

reviewed by the United States Patent & Trademark Office to determine whether all of the 

required parts of the application are present. In order to obtain a filing date the filing 

must include at a minimum a specification. The Patent Law Treaty Implementation Act 

changed the law and a drawing and claim are no longer required to obtain a filing date. 

But it is still better to include at least one drawing if a drawing is required to understand 

the invention and at least one claim.  

Once the patent application is complete, the fee paid, oaths or declarations of the 

inventor are on file, the next step in the process is the examiner determining whether you 

have a single invention in the patent application, or whether there are multiple inventions 

present.  At the US Patent Office you are entitled to a single invention in an application. 

One fee for one invention. At this point your application is now ready to enter the 

examination phase. For some types of inventions it could take 3 years to hear from the 

examiner. If you are filing a design patent application you can receive a notice of 

allowance within 6 or 8 months.  

The examiner will tell you what he thinks is patentable, and explain what claims are 

lacking and why. The applicant, or attorney, must respond to each and everything raised 

by the examiner in a response filed no later than 6 months after the date of the First 

Office Action. After the response by the applicant or attorney, the examiner will issue a 

Second Office Action, which could be made final. After the examiner has rejected claims 

twice the examiner has the authority to make the rejections final. Final rejection, 

however, is not so final. There is still an opportunity to amend and make changes.  You 

have a right to amend to cancel claims, place claims in better condition for appeal, or 

amend the claims if you are going to adopt a suggestion of the Examiner that would 

make a claim patentable.  

 

http://www.ipwatchdog.com/patent/patent-application/
http://www.ipwatchdog.com/patent/patent-search/
http://www.ipwatchdog.com/patent/patent-search/
http://www.uspto.gov/

