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Висновок
про відповідність позначення умовам надання правової охорони
за результатами кваліфікаційної експертизи.
За результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно зі ст. 10 Закону,
встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони
(п. 1 ст. 5; ст. 6 Закону)
відносно усього переліку товарів і послуг;
Бібліографічні дані є невід’ємною частиною Висновку і надаються на окремому аркуші.

Заступник начальника
відділу

Л.В.Половець
(підпис)

Іленок В. В. (044) 494-06-37

Оригіналом цього документа є електронний документ з ідентифікатором 2471100120.
Для отримання оригіналу документа необхідно:
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org/uk/search/simple/
2. Обрати пункт меню "Отримати оригінал документа"
3. Вказати ідентифікатор документа та натиснути кнопку "Завантажити"

Бібліографічні дані
(210)

Номер заявки
m 2018 04589

(220)

Дата подання заявки
23.02.2018

(591)

Інформація щодо заявлених кольорів
блакитний, білий, фіолетовий

(731)

Найменування та адреса заявника
Товариство з обмеженою відповідальністю
«БІЗНЕС ПОЗИКА»;
бульв. Лесі Українки, 26, оф. 624, м. Київ,
01133 (UA)

(511)

Перелік товарів та/або послуг
Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій;
адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах;
адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм
лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних
клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької
діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове
адміністративне
керування
для
компаній;
бухгалтерський
облік;
веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення бухгалтерських
книг; 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 податкових декларацій; демонстрування
товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в
керуванні підприємницькою діяльністю; допомога 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; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю
вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування
діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з
відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в
перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у
виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг
для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування
персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю;
консультування
з
комунікаційних
стратегій
щодо
рекламування;
консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю;
консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг;
маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг
цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання
інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових
торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг;
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написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших;
написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби;
обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та
ведення 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 рекламного 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 з
комерційного посередництва; послуги з конкурентного розвідування ринку;
послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові
зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін;
послуги з релокації для підприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з
фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та
послуг для інших підприємств); послуги зі складання графіків ділових
зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками
подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги
імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або
сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги
щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо оптового продажу
фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного
призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів
у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу
завантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу
завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі
он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми
галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних
і гігієнічних препаратів та товарів медичного 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 для недоступних
абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин 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 оплатою переходів на веб-сторінку за
рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою;
рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування
документів; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування 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
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продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом
спонсорської підтримки спортивних подій; створювання програм щодо
замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів;
стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне
рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання
комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо
підприємницької діяльності.
Актуарні послуги; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські
послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій;
брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо
нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги
щодо цінних паперів; брокерські послуги; визначання вартості ремонту
(фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних
карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування
фінансування
для
об'єктів
будівництва;
дистанційне
банківське
обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги
щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування
фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; зберігання у сейфах;
зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної
плати; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; керування
житловим будинком; керування нерухомим майном; фінансові послуги
клірингових установ; консультування щодо страхування; котирування біржове;
кредитування під заставу; морське страхування; надавання знижок іншим
особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки;
надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу;
надавання поручительств; обмінювання грошей; обробляння платежів за
дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками;
організовування збору коштів; орендування житла (квартир); орендування
нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); орендування
офісів для коворкінгу; орендування сільськогосподарських ферм; оцінювання
антикваріату; оцінювання марок; оцінювання нерухомого майна; оцінювання
предметів нумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання у сфері
оподаткування; оцінювання ювелірних виробів; перевіряння дійсності чеків;
позичання під заставу; послуги агентств із забезпечування житлом
(квартирами); послуги агентств нерухомого майна; послуги бюро кредитних
історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій;
послуги колекторських агентств; послуги ощадних банків; послуги резервних
фондів; страхове інформування; страхування; страхування від нещасних
випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я;
факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування;
фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших;
фінансове консультування; фінансове оцінювання вовни; фінансове
оцінювання лісу на пні; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських
операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові послуги;
фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги щодо
лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо ліквідування
фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування.
* * *
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Після надходження до заявника рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг сплачуються
державне мито за видачу свідоцтва України на знак (далі – держмито) і збір за публікацію про
видачу свідоцтва [1]:
Державне мито [2]
Збір за публікацію
85,00 грн
На підставі Вашої заявки складає:
1400,00 грн [3]
Сплачується на бюджетний рахунок
Сплачується на рахунок Укрпатенту
Отримувач коштів: УК у Печер. р-ні/22090300
Код отримувача: 38004897
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Рахунок отримувача: UA888999980314070701000026007

Отримувач коштів: Укрпатент
Код отримувача: 31032378
Банк отримувача: АТ "Укрексімбанк" м. Києва
Рахунок отримувача: UA913223130000026008020020371

У реквізиті платіжного документа «призначення
платежу» необхідно зазначити:
*;101; заявка № m 2018 04589; 22090300;
ЄДРПОУ/ІПН; держмито
Строк надходження документа
Протягом трьох місяців від дати надходження
до заявника рішення про видачу свідоцтва [1].
Документ про сплату державного мита
(оригінал або копія) необхідно обов’язково
надати (надіслати) до Укрпатенту зручним для
Вас способом:
кур’єром/листом: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42,
01601;
факсом: (044) 494-05-06;
E–mail: office@ukrpatent.org.

У реквізиті платіжного документа «призначення
платежу» необхідно зазначити:
заявка № m 2018 04589; код збору 41700;
публікація, ім’я (найменування) платника
Строк надходження документа
Протягом трьох місяців від дати надходження
до заявника рішення про реєстрацію знака [1].
Документом про сплату збору за публікацію
вважається виписка з особового банківського
рахунку Укрпатенту, а датою надходження
документа про сплату збору вважається дата
зарахування суми збору на поточний рахунок
Укрпатенту [3].

Наслідки у разі ненадходження документа
У разі ненадходження документа про сплату
держмита
протягом
зазначеного
строку
свідоцтво не видається, а заявка вважається
відкликаною [1].
Строк надання документа продовжується:
- не більш як на три місяці, якщо до його спливу
до Укрпатенту подано клопотання про
продовження та сплачено збір за кодом 41801 у
розмірі 800,00 грн;
- понад три місяці, але не більше ніж на шість,
якщо до його спливу до Укрпатенту подано
клопотання про продовження та сплачено збір
за кодом 41802 у розмірі 1600,00 грн.
Строк надходження документа, пропущений з
поважних причин, поновлюється, якщо:
- протягом трьох місяців від його спливу до
Укрпатенту подано клопотання про поновлення
та сплачено збір за кодом 42001 у розмірі 800,00
грн;
- після трьох місяців від його спливу, але не
пізніше шести, до Укрпатенту подано
клопотання про поновлення та сплачено збір за
кодом 42002 у розмірі 1600,00 грн [1], [3].

Наслідки у разі ненадходження документа
У разі ненадходження документа про сплату
збору за публікацію протягом зазначеного
строку публікація не проводиться, а заявка
вважається відкликаною [1].
Строк надходження документа продовжується:
- не більш як на три місяці, якщо до його спливу
до Укрпатенту подано клопотання про
продовження та сплачено збір за кодом 41901 у
розмірі 800,00 грн;
- понад три місяці, але не більше ніж на шість,
якщо до його спливу до Укрпатенту подано
клопотання про продовження та сплачено збір
за кодом 41902 у розмірі 1600,00 грн.
Строк надходження документа, пропущений з
поважних причин, поновлюється, якщо:
- протягом трьох місяців від його спливу до
Укрпатенту подано клопотання про поновлення
та сплачено збір за кодом 42101 у розмірі 800,00
грн;
- після трьох місяців від його спливу, але не
пізніше шести, до Укрпатенту подано
клопотання про поновлення та сплачено збір за
кодом 42102 у розмірі 1600,00 грн [1], [3].

Довідки надаються за телефонами:
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відділ консультацій
494 06 88;
відділ економіки та статистики ІВ
494 06 89.

(044) 494 06 63; (044) 254 38 13; (044) 285 85 88; (044)
(044) 494 06 86; (044) 494 06 71; (044) 494 06 77; (044)

Актуальна інформація про реквізити рахунків також розміщена за посиланнями:
http://www.me.gov.ua (розділ – Діяльність/Інтелектуальна власність/Оплата адміністративних
послуг в сфері інтелектуальної власності).
http://www.uipv.org/ua/rekviz.html.
[1] – Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст.12);
[2] – Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7 93 (п. 6 ст. 3); (підп. «у» п. 6
ст. 3);
[3] – Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716, із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2019 р. № 496.

