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(181) Очікувана дата 
закінчення строку дії 
свідоцтва: 

05.12.2028 

(210) Номер заявки: m 2018 28748 

(220) Дата подання заявки: 05.12.2018 

 

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

26.10.2020, 
Бюл. № 20 

(732) Власник: 

 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТРК «МІСЬКИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЦЕНТР» 
вул. Грушевського, 17 А, м. Васильків, Київська обл., 08600 (UA)  

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

Кл. 38: Телекомунікаційні послуги; абонентський телеграфний зв'язок; забезпечування досту-
пу до баз даних; забезпечування користувачів доступом до глобальних комп'ютерних 
мереж; забезпечування спілкування в інтернет-чатах; забезпечування спілкування на 
форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із гло-
бальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для 
телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомо-
гою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; 
інформування щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги (з використан-
ням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання 
відеоданих на вимогу; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання елек-
тронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; 
передавання телеграм; передавання цифрових файлів; пересилання повідомлень; 
послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних 
інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної 
маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги 
телеконференцзв'язку; потокове передавання даних; прокат апаратури для переси-
лання повідомлень; прокат модемів; прокат телекомунікаційного обладнання; прокат 
телефонів; прокат факсимільної апаратури; прокат часу доступу до глобальних 
комп'ютерних мереж; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; 
телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; 
телевізійне транслювання за допомогою мережі Інтернет; телеграфний зв'язок; 
телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; транслювання засобами 
бездротового зв'язку; факсимільне передавання; цифрове інтерактивне телевізійне 
транслювання. 

(540) Зображення знака: 
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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 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 

люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документу з ідентифікатором  
0308301020 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 

26.10.2020   


