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

Кл. 41: Академії (освіта); викладання; 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; влаштовування конкурсів краси; гімнастичне викладання; готування 
публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; дошкільні 
навчальні заклади; дресирування тварин; дубльований переклад; екзаменування у 
навчанні; екзаменування у навчанні для користувачів на отримання кваліфікації з ке-
рування дронами; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; 
забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; за-
безпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; забезпечування 
незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; 
забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; 
забезпечування спортивним устаткованням; забезпечування устаткованням для 
відпочинку; забезпечування устаткованням для гольфа; забезпечування устаткован-
ням для казино (азартних ігор); замовляння квитків на видовища; заочні курси; 
звукорежисерські послуги для заходів; ігрові послуги, що надаються в режимі он-лайн 
через комп'ютерну мережу; інформування щодо відпочинку; інформування щодо 
освіти; інформування щодо розваг; кінопокази; кінопрокат; культурні, освітні або 
розважальні послуги, що надаються художніми галереями; мікрофільмування; монту-
вання відеострічок; навчальні послуги, що надаються за допомогою симуляторів; нав-
чання айкідо; навчання дзюдо; навчання з передавання ноу-хау; навчання з прове-
дення чайної церемонії; навчання індивідуальне; навчання у школах-інтернатах; на-
давання музейних послуг (презентації, виставки); написання кіносценаріїв; написання 
пісень; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання 
текстів; організовування балів; організовування видовищ (послуги імпресаріо); 

(540) Зображення знака: 
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організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовування конкурсів 
(освітніх або розважальних); організовування лотерей; організовування показів мод 
на розважальні потреби; організовування розважальних костюмованих заходів; 
організовування спортивних змагань; освітні послуги; освітні послуги, що надаються 
асистентами для людей з особливими потребами; освітні послуги, що надаються 
школами; переклад мови жестів; планування вечірок (розваги); послуги артистів з 
розважання; послуги бібліотек з видавання книжок; послуги диск-жокеїв; послуги дис-
котек; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з каліграфії; послуги з макету-
вання, крім призначених на рекламні потреби; послуги з світломонтування для 
заходів; послуги з усного перекладу; послуги залів ігрових автоматів; послуги 
зоопарків; послуги інструкторів (навчання); послуги караоке; послуги кіностудій; послу-
ги клубів (розважальні або освітні); послуги клубів здоров'я (оздоровчі та фітнес-
тренування); послуги натурників для художників; послуги нічних клубів (розваги); по-
слуги оркестрів; послуги парків атракціонів; послуги перекладачів; послуги пересувних 
бібліотек; послуги персональних тренерів (фітнес-тренування); послуги репортерів; 
послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги таборів вихідного 
дня (розважання); послуги театральних кас; послуги фоторепортерів; послуги щодо 
азартних ігор; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання (де-
монстрування); представляння вистав наживо; представляння естрадних вистав; 
представляння циркових вистав; проведення альпіністських турів у супроводі гідів; 
проведення екскурсійних турів; проведення занять з фітнесу; прокат акваріумів хатніх; 
прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат 
відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат іграшок; про-
кат ігрового обладнання; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокат обладнан-
ня для підводного плавання; прокат освітлювальної апаратури для театральних 
студій або телестудій; прокат радіо- і телевізійних приймачів; прокат спортивних 
майданчиків; прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів; прокат 
творів мистецтва; прокат театральних декорацій; прокат тенісних кортів; прокат устат-
ковання для стадіонів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування (поради 
щодо освіти або навчання); публікування електронних книжок та журналів у режимі 
он-лайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі 
розважальні; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; релігійна освіта; 
розважальні послуги; створювання видовищ; створювання музичних творів; створю-
вання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитру-
вання; театральні постановки; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; 
фотографування; хронометраж спортивних подій. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Державне підприємство 

«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої 
особи Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». 

Паперовий документ містить 3 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 

люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документу з ідентифікатором  
0781030221 необхідно:  

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org 

2. Обрати пункт меню Сервіси - Отримати оригінал документу. 

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

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

03.02.2021   


