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(181) Очікувана дата 
закінчення строку дії 
свідоцтва: 

24.01.2028 

(210) Номер заявки: m 2018 01680 

(220) Дата подання заявки: 24.01.2018 

 

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

25.11.2019, 
Бюл. № 22 

(732) Власник: 

 Харитінов Віталій Сергійович 
просп. Людвіга Свободи, 26, кв. 298, м. Харків, 61002 (UA)  

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

Кл. 42: Електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних 
технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; консультування з 
комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консульту-
вання щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); кон-
сультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо 
розробляння веб-сайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; 
моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; обслуговування 
комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного 
забезпечення; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування 
комп'ютерного програмного забезпечення; прокат веб-серверів; прокат комп'ютерного 
програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); створю-
вання та обслуговування веб-сайтів для інших; створювання та розробляння індексів 
інформації на основі веб-сайтів для інших (послуги у сфері інформаційних 
технологій); хостинг серверів. 

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

(Укрпатент) 

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої 
особи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України. 

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 

люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документу з ідентифікатором  
2352181119 необхідно:  

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org/uk/services/original-document/  

2. Обрати пункт меню Сервіси - Отримати оригінал документу. 

3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та 
натиснути Завантажити. 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

25.11.2019   


