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Сторінка 3 із 4 

 

(181) Очікувана дата 
закінчення строку дії 
свідоцтва: 

02.11.2027 

(210) Номер заявки: m 2017 24359 

(220) Дата подання заявки: 02.11.2017 

 

(450) Дата публікації 
відомостей про видачу 
свідоцтва та номер 
бюлетеня: 

27.08.2019, 
Бюл. № 16 

(732) Власник: 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут 
корпоративного управління» 
вул. Михайлівська, 12 Б, оф. 21, м. Київ, 01001 (UA)  

(511) Індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і 
послуг: 

Кл. 41: Викладання; освітні послуги; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; 
влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; 
влаштовування і проведення концертів; влаштовування і проведення навчальних 
форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять 
(навчання); влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення 
симпозіумів; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих 
засобів; дубльований переклад; забезпечування незавантажними відеозаписами в 
режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в 
режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-
лайн; забезпечування устаткованням для відпочинку; замовляння квитків на видови-
ща; заочні курси; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн через комп'ютерну 
мережу; інформування щодо відпочинку; інформування щодо освіти; інформування 
щодо розваг; кінопокази; мікрофільмування; монтування відеострічок; навчання 
індивідуальне; організовування виставок на культурні або освітні потреби; 
організовування конкурсів (освітніх або розважальних); організовування лотерей; 
планування вечірок (розваги); послуги бібліотек з видавання книжок; послуги з усного 
перекладу; послуги перекладачів; послуги пересувних бібліотек; освітні послуги, що 
надаються школами; практичне навчання (демонстрування); прокат аудіоапаратури; 
прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; професійна перепідготовка; професійне 
орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та 
журналів у режимі он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім реклам-
них; розважальні послуги; фотографування. 

(540) Зображення знака: 
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Державне підприємство 
«Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) 

Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними 
реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом  
уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
сформованою позначкою часу. 

Ідентифікатор електронного документа 2198220819. 

Для отримання оригіналу документа необхідно: 

1. Зайти до ІДС «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для 
товарів і послуг», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchTMStat/. 

2. Виконати пошук за номером заявки. 

3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером 
документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор 
електронного документа. 

 

Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий 
примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті 

металевими люверсами. 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

27.08.2019   

http://base.uipv.org/searchTMStat/

