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

Кл. 5: Фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні 
потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветери-
нарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для лю-
дей і для тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування 
зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування 
шкідників; фунгіциди, гербіциди; вата бавовняна абсорбуюча; вата абсорбуюча; 
ад'юванти на медичні потреби; аерозолі охолоджувальні на медичні потреби; акари-
циди; аконітин; алкалоїди на медичні потреби; альбумінові дієтичні добавки; альгінати 
на фармацевтичні потреби; альгінатні дієтичні добавки; альгіциди; альдегіди на 
фармацевтичні потреби; амінокислоти на ветеринарні потреби; амінокислоти на 
медичні потреби; анальгетики; анестетики; мило антибактеріальне; антибактеріальні 
мийні засоби для рук; антибіотики; антигельмінтні препарати; антидіуретичні препара-
ти; антисептики; антисептична бавовняна вата; аптечки першої допомоги, заповнені; 
вата бавовняна асептична; ацетат алюмінію на фармацевтичні потреби; ацетати на 
фармацевтичні потреби; вата бавовняна на медичні потреби; бактерицидні засоби; 
отрути бактеріальні; бактеріальні препарати для медичного та ветеринарного викори-
стання; бактеріологічні препарати для медичного та ветеринарного використання; 
бальзами на медичні потреби; бальзамічні препарати на медичні потреби; бджолине 
маточне молочко на фармацевтичні потреби; безтютюнові сигарети на медичні по-
треби; бинти для перев'язування; бікарбонат натрію на фармацевтичні потреби; 
білкові препарати на медичні потреби; білкові харчові продукти на медичні потреби; 
біологічні препарати на ветеринарні потреби; біологічні препарати на медичні потре-
би; біоциди; бісмут азотнокислий основний на фармацевтичні потреби; борошно гру-
бого помелу на фармацевтичні потреби; борошно з насіння льону на фармацевтичні 
потреби; борошно на фармацевтичні потреби; бром на фармацевтичні потреби; 

(540) Зображення знака: 
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бронхолітичні препарати; вагінальні промивальні засоби на медичні потреби; вазелін 
на медичні потреби; вакцини; вата на медичні потреби; ватні палички на медичні по-
треби; винний камінь на фармацевтичні потреби; відвари на фармацевтичні потреби; 
вітамінні препарати; води мінеральні на медичні потреби; водний розчин хлоралю на 
фармацевтичні потреби; волокно дієтичне; вугілля деревне на фармацевтичні потре-
би; в'яжучі речовини на медичні потреби; гази на медичні потреби; галова кислота на 
фармацевтичні потреби; гваякол на фармацевтичні потреби; гелі для стимулювання 
сексуального збудження; гематоген; гемоглобін; гемостатичні олівці; панталони 
гігієнічні; гігієнічні тампони; труси гігієнічні; гідрастин; гідрастинін; гірчиця на 
фармацевтичні потреби; гірчична олія на медичні потреби; гірчичники; гліцерин на 
медичні потреби; гліцерофосфати; глюкоза на медичні потреби; гомогенізовані про-
дукти харчування, призначені на медичні потреби; гормони на медичні потреби; грязі 
для ванн; грязі лікувальні; губки для загоювання ран; гума на стоматологічні потреби; 
гумігут на медичні потреби; гур'юновий бальзам на медичні потреби; мило 
дезінфікувальне; дезінфікувальні засоби для хімічних туалетів; дезінфікувальні засо-
би на гігієнічні потреби; дезодоранти для одягу і текстильних виробів; дезодоранти, 
крім призначених для людей або для тварин; деревина кедрова, що використовується 
як репелент; детергенти на медичні потреби; дигіталін; дитячі суміші; діагностичні 
препарати на ветеринарні потреби; діагностичні препарати на медичні потреби; 
діастаза на медичні потреби; дієтичні добавки з бджолиного маточного молочка; 
дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з квіткового пилку; дієтичні добавки з 
косметичним ефектом; дієтичні добавки з насіння льону; дієтичні добавки з олії льону; 
дієтичні добавки з порошку ягід асаї; дієтичні добавки з прополісу; дієтичні добавки із 
зародків пшениці; дієтичні напої, призначені на медичні потреби; дріжджі на 
фармацевтичні потреби; дріжджові дієтичні добавки; евкаліпт на фармацевтичні по-
треби; евкаліптол на фармацевтичні потреби; екстракти рослин на фармацевтичні по-
треби; екстракти трав на медичні потреби; екстракти хмелю на фармацевтичні потре-
би; еліксири (фармацевтичні препарати); ензими на ветеринарні потреби; ензими на 
медичні потреби; ензимні дієтичні добавки; ензимні препарати на медичні потреби; 
естери на фармацевтичні потреби; естери целюлози на фармацевтичні потреби; ете-
ри на фармацевтичні потреби; етери целюлози на фармацевтичні потреби; 
жарознижувальні засоби; желатин на медичні потреби; жири для доїння; жири на 
ветеринарні потреби; жири на медичні потреби; жувальні гумки з нікотином, що вико-
ристовуються як засоби для відмови від куріння; жувальні гумки на медичні потреби; 
заспокійливі препарати; захисні подушечки при бурситі великого пальця стопи; 
ізотопи на медичні потреби; імуностимулятори; індикаторний папір на ветеринарні по-
треби; індикаторний папір на медичні потреби; інсектициди; інсектицидні ветеринарні 
мийні засоби; шампуні для тварин інсектицидні; ірландський мох на медичні потреби; 
йод на фармацевтичні потреби; йодиди лужних металів на фармацевтичні потреби; 
йодиди на фармацевтичні потреби; йодоформ; казеїнові дієтичні добавки; каломель 
(фунгіцид); камеді на медичні потреби; камфора на медичні потреби; камфорна олія 
на медичні потреби; капсули для ліків; карболінеум (паразитицид); каустики на 
фармацевтичні потреби; каустичні олівці; кашу на фармацевтичні потреби; квасія на 
медичні потреби; квебрахо на медичні потреби; кисень на медичні потреби; кислоти 
на фармацевтичні потреби; кисневі ванни; кістковий цемент на хірургічні та 
ортопедичні потреби; клейкі препарати для ловіння мух; клейкі смуги на медичні по-
треби; клейкі стрічки на медичні потреби; клеючі препарати для зубних протезів; 
кокаїн; колаген на медичні потреби; колодій на фармацевтичні потреби; компреси; 
контрацептиви хімічні; кора ангустури на медичні потреби; кора кондуранго на 
медичні потреби; кора кротонова; кора мангрового дерева на фармацевтичні потреби; 
кора миробаланова на фармацевтичні потреби; кора на фармацевтичні потреби; кора 
хінного дерева на медичні потреби; коріння ревеню на фармацевтичні потреби; корпія 
на медичні потреби; краплі для очей; крем з винного каменю на фармацевтичні по-
треби; креозот на фармацевтичні потреби; кров на медичні потреби; кровоочищальні 
засоби; кровоспинні препарати; кропова олія на медичні потреби; крохмаль на 
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дієтичні або фармацевтичні потреби; культури біологічних тканин на ветеринарні по-
треби; культури біологічних тканин на медичні потреби; культури мікроорганізмів для 
медичного або ветеринарного використання; кураре; лаки для зубів; лактаційні вклад-
ки; лактоза (молочний цукор) на фармацевтичні потреби; лейкопластири; лецитин на 
медичні потреби; лецитинові дієтичні добавки; липкий папір для ловіння мух; ліки від 
закрепів; ліки для людей; ліки на ветеринарні потреби; ліки на медичні потреби; ліки 
на стоматологічні потреби; лікувальне коріння; мило лікувальне; лікувальний корм для 
тварин; лікувальний чай; лікувальні засоби від мозолів; лікувальні засоби від 
надмірного пітніння; лікувальні засоби від надмірного пітніння ніг; лікувальні зубні по-
рошки і пасти; лікувальні лосьйони для волосся; лікувальні лосьйони після гоління; 
лікувальні напої; лікувальні настої; лікувальні олії; лікувальні парфумерно-косметичні 
препарати; лікувальні препарати для росту волосся; лікувальні розчини для проми-
вання очей; шампуні сухі лікувальні; лікувальні трави; шампуні лікувальні; шампуні 
для домашніх тварин лікувальні; лініменти; локриця на фармацевтичні потреби; 
лосьйони на ветеринарні потреби; лосьйони на фармацевтичні потреби; лубриканти 
інтимні; лупулін на фармацевтичні потреби; магнезія на фармацевтичні потреби; мазі 
від сонячних опіків; мазі на фармацевтичні потреби; мазі проти обмороження на 
фармацевтичні потреби; марля для перев'язування; масажні свічки на терапевтичні 
потреби; матеріали для зубних відбитків; медичний спирт; медичні аптечки переносні, 
заповнені; медичні препарати для схуднення; мелісова вода на фармацевтичні по-
треби; менструальні тампони; ментол; мигдалеве молоко на фармацевтичні потреби; 
мийні засоби для собак (інсектициди); мийні засоби для тварин (інсектициди); мийні 
засоби для худоби (інсектициди); мінеральні біологічно активні харчові добавки; мо-
делювальний віск стоматологічний; молескін на медичні потреби; молоко сухе для ди-
тячого харчування; молочні суміші для дитячого харчування; молочні ферменти на 
фармацевтичні потреби; морська вода для лікувальних ванн; м'ята на фармацевтичні 
потреби; наліпки з вітамінними добавками; наліпки з нікотином, що використовуються 
як засоби для відмови від куріння; наплічні пов'язки на хірургічні потреби; наривні за-
соби; наркотики; насіння льону на фармацевтичні потреби; настоянки йоду; настоянки 
на медичні потреби; нутрицевтичні препарати на терапевтичні або медичні потреби; 
обкурювальні палички; обкурювальні препарати на медичні потреби; обкурювальні 
таблетки; облатки на фармацевтичні потреби; олівці від бородавок; олія скипидарна 
на фармацевтичні потреби; опіати; опій; оподельдок; ополіскувачі для порожнини ро-
та на медичні потреби; отрута для щурів; отрути; палички локриці на фармацевтичні 
потреби; папір для гірчичників; папір проти молі; паразитициди; пастилки на 
фармацевтичні потреби; пектин на фармацевтичні потреби; пелюшки поглинаючі для 
немовлят; пелюшки поглинаючі для хворих на нетримання; пепсини на 
фармацевтичні потреби; пептони на фармацевтичні потреби; перекис водню на 
медичні потреби; перлинна пудра на медичні потреби; пестициди; пігулки 
антиоксидантні; пігулки для засмагання; пігулки для стримування апетиту; пігулки для 
схуднення; підгузки для домашніх тварин; підгузки для немовлят; підгузки для хворих 
на нетримання; підгузки-трусики для немовлят; плазма крові; побічні продукти пере-
робки злаків на дієтичні або медичні потреби; пов'язки на очі на медичні потреби; 
поживні добавки; поживні речовини для мікроорганізмів; поживні середовища для 
бактеріальних культур; помади на медичні потреби; порошок із шпанських мушок; по-
рошок піретруму; порцеляна для зубних протезів; послаблювальні препарати; препа-
рати бісмуту на фармацевтичні потреби; препарати в шприцах на медичні потреби; 
препарати від геморою; препарати від загрубілої шкіри ніг; препарати від обморожен-
ня; препарати для ванн на медичні потреби; препарати для дезодорування повітря; 
препарати для захисту від молі; препарати для знижування сексуальної активності; 
препарати для знищування домового гриба; препарати для знищування личинок; пре-
парати для знищування мишей; препарати для знищування мух; препарати для зни-
щування слимаків; препарати для знищування шкідливих рослин; препарати для зни-
щування шкідливих тварин; препарати для лікування акне; препарати для лікування 
опіків; препарати для лікування педикульозу (педикуліциди); препарати для 
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органотерапії; препарати для очищання повітря; препарати для пригнічування апети-
ту на медичні потреби; препарати для стерилізування; препарати для стерилізування 
ґрунту; препарати для чищення контактних лінз; препарати з алое вера на 
фармацевтичні потреби; препарати з мікроелементами для людей і тварин; препара-
ти з мікроорганізмів для медичного або ветеринарного використання; препарати, що 
полегшують прорізування зубів; припарки; провідники хімічні для 
електрокардіографічних електродів; прокладки гігієнічні жіночі; проносні препарати; 
прополіс на фармацевтичні потреби; протеїнові дієтичні добавки; протеїнові добавки 
для тварин; протиастматичний чай; протимозольні кільця для ніг; протипаразитарні 
нашийники для тварин; протипаразитарні препарати; протиспорові препарати; п'явки 
на медичні потреби; радій на медичні потреби; радіоактивні речовини на медичні по-
треби; реактиви діагностичних біомаркерів на медичні потреби; рентгенологічні 
контрастні речовини на медичні потреби; репеленти; репеленти для обкурювання від 
комах; репеленти для собак; речовини, що сприяють травленню, на фармацевтичні 
потреби; рибне борошно на фармацевтичні потреби; риб'ячий жир; рицинова олія на 
медичні потреби; ріжки житні на фармацевтичні потреби; розчини для контактних лінз; 
розчинники для видаляння лейкопластирів; ртутна мазь; сарсапарель на медичні по-
треби; свинцева вода; седативні препарати; серветки гігієнічні; серветки, просочені 
фармацевтичними розчинами; серотерапевтичні ліки; сикативи (сушильні препарати) 
на медичні потреби; сироватки крові; сиропи на фармацевтичні потреби; сірчані па-
лички (дезінфікувальні засоби); скипидар на фармацевтичні потреби; снодійні засоби; 
солі для ванн з мінеральних вод; солі для ванн на медичні потреби; солі для нюхання 
від зомління; солі калію на медичні потреби; солі мінеральних вод; солі на медичні 
потреби; солі натрію на медичні потреби; солод на фармацевтичні потреби; солодові 
молочні напої на медичні потреби; сперма для штучного запліднювання; спирт на 
фармацевтичні потреби; сплави дорогоцінних металів на стоматологічні потреби; 
спринцювальні препарати на медичні потреби; стероїди; стовбурові клітини на 
ветеринарні потреби; стовбурові клітини на медичні потреби; стоматологічні абрази-
ви; стоматологічні амальгами; стоматологічні амальгами, що містять золото; 
стоматологічні мастики; стоматологічні цементи; стрихнін; сублімоване м'ясо, призна-
чене на медичні потреби; сублімовані продукти харчування, призначені на медичні 
потреби; сульфонаміди (ліки); супозиторії; таблетки для розсмоктування на 
фармацевтичні потреби; терапевтичні препарати для ванн; термальні води; тимол на 
фармацевтичні потреби; тирлич на фармацевтичні потреби; тонізуючі засоби (ліки); 
трави для куріння на медичні потреби; трав'яні чаї на медичні потреби; 
транквілізатори; трансплантати (живі тканини); труси абсорбуючі для хворих на не-
тримання; тютюнові екстракти (інсектициди); фармацевтичні препарати від лупи; 
фармацевтичні препарати для догляду за шкірою; фармацевтичні препарати для 
лікування сонячних опіків; фармацевтичні препарати на основі вапна; фармацевтичні 
продукти; фенол на фармацевтичні потреби; фенхель на медичні потреби; ферменти 
на фармацевтичні потреби; ферментні препарати на ветеринарні потреби; 
фітотерапевтичні препарати на медичні потреби; формальдегід на фармацевтичні 
потреби; фосфати на фармацевтичні потреби; хімічні препарати для лікування хвороб 
винограду; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати для діагностування 
вагітності; хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими 
хворобами; хімічні препарати для лікування мілдью; хімічні препарати для лікування 
філоксери; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на медичні 
потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хімічні реактиви на медичні 
або ветеринарні потреби; хінін на медичні потреби; хінолін на медичні потреби; 
хірургічні імплантати, що складаються з живих тканин; хірургічні клеї; хірургічні 
перев'язувальні матеріали; хліб для діабетиків, призначений для медичного викори-
стання; хлороформ; цвіт сірковий на фармацевтичні потреби; цементи для копит тва-
рин; цукерки лікувальні; цукерки на медичні потреби; цукор на медичні потреби; 
шампуні проти педикульозу; щоденні прокладки (гігієнічні); ююба лікувальна; ялапа. 
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Кл. 35: Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм 
лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів 
авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний 
продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський 
облік; ведення бухгалтерських книг; веб-індексування на комерційні або рекламні по-
треби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності 
для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; 
влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати 
телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування по-
даткових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері 
підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допо-
мога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування 
підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; 
економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької 
діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; 
збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керу-
вання діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих 
працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керу-
вання діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне 
інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне 
керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення 
справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування 
підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з 
громадськістю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; кон-
сультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові 
досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та 
ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та 
продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання ре-
зюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні по-
треби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ве-
дення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в 
реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на 
комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; 
організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування реклам-
ного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання 
персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; 
посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних 
приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств 
комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з 
ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері 
підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для 
об'єктів будівництва; послуги щодо комерційного посередництва; послуги з макету-
вання на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); 
послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших 
(закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з 
релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги зі складання графіків 
ділових зустрічей (офісні роботи); послуги із заповнювання податкової декларації; по-
слуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або 
сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо 
зв'язків з громадськістю; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, вете-
ринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо оп-
тового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів ме-
дичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук 
спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на 
засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків 
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для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних ма-
шин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах 
інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат 
фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування 
для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; 
реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з опла-
тою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; 
розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через 
комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджуван-
ня зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних 
матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування 
інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання 
індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для 
інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створю-
вання рекламних фільмів; стенографування; текстове записування інформації (офісні 
роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укла-
дання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо 
підприємницької діяльності. 

Кл. 44: Медичні послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей 
або тварин; послуги в сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; акушерські 
послуги; ветеринарна допомога; виготовляння вінків; виготовляння фармацевтами 
ліків за рецептами; воскова депіляція; гігієнічне та косметичне обслуговування 
домашніх тварин; доглядання газонів; знищування бур'янів; знищування шкідників у 
сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; імплантація волос-
ся; компонування квітів; консультування щодо здоров'я; ландшафтне садівництво; 
ландшафтний дизайн; масаж; медична допомога; медичне доглядання; медичне кон-
сультування для людей з обмеженими можливостями; медичне сестринське догля-
дання; паліативна допомога; перукарські послуги; пірсинг; пластична хірургія; 
повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів; 
послуги альтернативної медицини; послуги банку живих тканин; послуги банку крові; 
послуги будинків сестринського догляду; послуги візажистів; послуги громадських ла-
зень; послуги з ароматерапії; послуги з відновлювання лісів; послуги курортів з 
мінеральними водами; послуги лікарень; послуги лікарів-ортодонтів; послуги медич-
них клінік; послуги медичних центрів; послуги оздоровчих закладів; послуги окулістів; 
послуги профілакторіїв; послуги психологів; послуги розсадників з вирощування рос-
лин; послуги салонів краси; послуги санаторіїв; послуги саун; послуги соляріїв; послу-
ги телемедицини; послуги турецьких лазень; послуги хоспісів; послуги центрів 
здоров'я; послуги щодо аквакультури; послуги з боротьби зі шкідниками у сільському 
господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; послуги щодо виправляння 
дефектів мови; послуги щодо запліднювання in vitro; послуги щодо манікюру; послуги 
щодо штучного запліднювання внутрішньоматкового; прокат медичного обладнання; 
прокат санітарного устатковання; прокат сільськогосподарського обладнання; 
реабілітація наркозалежних пацієнтів; розводіння тварин; рослинна хірургія; 
садівництво; садіння дерев для знижування шкідливого впливу викидів вуглекислого 
газу; стоматологічні послуги; татуювання; терапевтичні послуги; фармацевтичне кон-
сультування; фізіотерапія; хіропрактика. 
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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 5 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 

люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документу з ідентифікатором  
0066050521 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 

05.05.2021   


