
НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 

(УКРПАТЕНТ) 
вул. Глазунова, буд. 1, м. Київ, 01601, тел.: (044) 494-05-05, факс: (044) 494-05-06 

Е-mail: office@ukrpatent.оrg, сайт: www.ukrpatent.org, код згідно з ЄДРПОУ 31032378 
Розписка про одержання електронної заявки на знак для товарів і послуг  

Вх. № 40354  Дата та час одержання  09.03.2021 17:06:49  
 

Номер заявки  m202105360 (в подальшому обов’язково посилатись на цей номер) 

Заявник  Кредитна спілка «ЗаРаЗ» 

Позначення 

знаку 

  

Адреса для 

листування 
 Владимирова Н.В.; вул. Татарська, 2-Д, кв. 4, м. Київ, 04107 

 

Представлені матеріали 
  Заява на видачу свідоцтва на Знак для товарів і послуг  
  Зображення знака (сторінок - 1) 

  Перелік товарів та послуг 
 

Примітка: Одержано системою подання електронних заявок 

Заявки, які подані до Установи в неробочий час, будуть опрацьовуватися експертами 
наступного робочого дня.  

   
Якщо реєстрація заявки відбувається у неробочий час (робочий час: понеділок - четвер - з 
8.30 по 18.00, п'ятниця - 8.30 по 17.00), у вихідний або святковий день, датою одержання 

заявки буде дата наступного робочого дня.  
   

Подана електронна заявка вважається оригіналом. Надсилання паперової копії заявки не 
вимагається!  
Консультації з технічних питань роботи системи подання електронних заявок: (044) 494-05-

57.  
Сектор реєстрації документів за заявками на об’єкти промислової власності: (044) 494-05-95, 

(044) 494-05-94.  
 

 



[220] Дата подання заявки   [210] Номер заявки   
 

[511] МКТП 36 
[531] Індекси Міжнародної 
класифікації зображувальних 

елементів знака 

  

 

З А Я В А 

про реєстрацію знака для товарів і 

послуг в Україні 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

 

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"  

вул. Глазунова, 1, м. Київ - 42, 01601 

Подаючи вказані нижче документи, прошу (просимо) зареєструвати зазначене в заявці позначення як знак для товарів і 

послуг на ім'я заявника(ів) 
 

    [731] Заявник(и)  
Код за ЄДРПОУ 

(для заявників - юридичних осіб 

України)  

Кредитна спілка «ЗаРаЗ»; вул. Віктора Забіли, 5, оф. 122, м. Київ, 03039 (UA) 37716197 

(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його(їх) повна поштова адреса та код держави згідно із 

стандартом ВОІВ ST.3)  
 

    Прошу (просимо встановити пріоритет даного знака за датою:  

  подання попередньої(іх) заявки(ок) в державі-учасниці Паризької конвенції (навести дані під кодами 310, 320, 330) 

  відкриття виставки (навести дані під кодом 230)  

 

[310] Номер попередньої заявки [320] Дата подання попередньої заявки 
[330] Код держави подання заявки 

згідно із стандартом ВОІВ ST.3 

      

[230] Дата відкриття виставки 

  
 

[750] Повна поштова адреса, повне ім'я або найменування адресата  

 

вул. Татарська, 2-Д, кв. 4, м. Київ, 04107; Владимирова Н.В. (UA) 

 

  Телефон +380674434414          Електронна адреса (e-mail) office@prima-veritas.ua           Факс    

 

[740] Прізвище та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності  

 

Владимирова Наталія Володимирівна; Реєстраційний номер: 446 

 

[540] Зображення знака 

[541]  в зображенні використані стандартні символи 

[546]  в зображені використані нестандартні символи  

 

[591] Зазначення кольору (кольорової гами) знака  без обмежень кольору 
 



  

[511] Перелік товарів та (або) послуг, які класифіковані згідно з Міжнародною класифікацією товарів та послуг  

Перелік товарів та(або) послуг у додатку 

Якщо опис знака чи перелік товарів і/або послуг не вміщуються у відведеній графі, то вони повністю наводяться на окремому арк уші як додаток 
до заяви та підписуються заявником  

 

Перелік документів, шо додаються 
Кількість 

аркушів 

Кількість 

примірників 

 документ про сплату збору за подання заявки   1 

 комплект фотокопій 1 5...10 

 переклад на українську мову додаткових матеріалів    1 

 документ, який засвідчує повноваження довіреної особи (доручення)   1 

 перелік товарів та (або) послуг, для яких просять охорони знака    1 

 документ про участь у виставці   1 

 опис знака   1 

інший документ (вказати)    1 
 

Додаткові відомості (необхідне зазначити)  

[390] Реєстрація(ії) в країні походження   
 

[554]  Об'ємний знак  [551]  Колективний знак  
 

[641] Номери і дати інших заявок, пов'язаних з 

даною у правовому відношенні  
  

[646] Номери і дати інших реєстрацій, 
пов'язаних з даною у правовому відношенні  

  

 

ВЛАДИМИРОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 

Підпис заявника або представника  Прізвище, ініціали Дата підпису  
 

 



[511] Перелік товарів та послуг 

36 

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; готування цінової інформації 

для оцінювання витрат; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування 

фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне 

переказування віртуальних валют; електронне переказування коштів; забезпечування 

страховою інформацією; забезпечування фінансовою інформацією; забезпечування 

фінансовою інформацією за допомогою вебсайтів; зберігання у сейфах; зберігання 

цінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати;інвестування 

капіталу; іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування 

нерухомим майном; кліринг фінансовий; консультування щодо страхування; 

котирування біржове; краудфандинг; 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; операції з 

нерухомим майном; 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 з фінансування; послуги колекторських агентств; послуги 

оплати електронним гаманцем; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; 

страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування 

життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове керування; фінансове 

керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; 

фінансове оцінювання витрат на розробляння родовищ у нафтовій, газовій та гірничій 

промисловостях; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; 

фінансове оцінювання об'єктів інтелектуальної власності; фінансове оцінювання щодо 

запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове оцінювання щодо запрошень 

до участі у тендерних процедурах; фінансове оцінювання щодо страхування, 

банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові 

досліджування; фінансові операції з обмінювання віртуальних валют; фінансові послуги 

з митної брокерської діяльності; фінансові послуги клірингових установ; фінансові 

послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові  послуги щодо лізингу 



майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові 

послуги щодо пенсійного забезпечування. 


