Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015

ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
Зміна імені або повного найменування і/або адреси власника свідоцтва
на знак для товарів і послуг, чи зміна особи власника свідоцтва на знак
для товарів і послуг
(111) Номер
свідоцтва

827
3381
5222
6960
15452
16031
16032
16388
20110
22405
24634
40700
40921
60555
60556
60557
60558
60559
60560
60561
61525
61526
61527

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

Публічне акціонерне товариство "Інгул";
вул. Гмирьова, 8, м. Миколаїв, 54028 (UA)
Ліббі'з Бренд Голдінг Лімітед;
Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (VG)
СОЛВЕЙ СПЕШІЕЛТІ ПОЛІМЕРЗ ІТАЛІ С.П.А.;
Віалє Ломбардія 20, І-20021 БОЛЛАТЕ МІ, Італія (IT)
Сансвіт Гроуерс Інк.;
901 Н. Уолтон Авеню, Юба Сіті, СА 95993, США (US)
Борекс Юроп Лімітед;
6 Ст. Джеймсіз Сквеа, Лондон SW1Y 4AD, Сполучене Королівство (GB)
Борекс Юроп Лімітед;
6 Ст. Джеймсіз Сквеа, Лондон SW1Y 4AD, Сполучене Королівство (GB)
Борекс Юроп Лімітед;
6 Ст. Джеймсіз Сквеа, Лондон SW1Y 4AD, Сполучене Королівство (GB)
Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хімікофармацевтичний завод";
вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)
Борекс Юроп Лімітед;
6 Ст. Джеймсіз Сквеа, Лондон SW1Y 4AD, Сполучене Королівство (GB)
Вільхельмсен Шіпс Сьовіс АС;
Страндвейен 20, N-1366 Люсакер, Норвегія (NO)
Вільхельмсен Шіпс Сьовіс АС;
Страндвейен 20, N-1366 Люсакер, Норвегія (NO)
КОЛІАН СПУЛКА З ОГРАНІЧОНА ОДПОВЕДЗЯЛЬНОСЬЦЯ;
ул. Здройова 1, Опатувек, 62-860, Польща (PL)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УВК УКРАЇНА";
вул. Промислова, 5, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08132 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
10.2.1

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

62650
62698
70436
71745
72214
72215
72217
72897
73369
73370
73371
73372
73949
73969
74744
74746
74747
74749
74767
74804
74838
75086
75096
75097
75613
75654
75831
76180

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

Товариство з обмеженою відповідальністю "Видавничий дім "Н";
вул. Академіка Богомольця, 6, м. Київ, 01024 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Ворона Галина Миколаївна;
проспект Правди, 5, кв. 32, м. Харків, 61022 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
Приватне підприємство "Студія Пілот";
вул. Ванди Василевської, 7, офіс 407, м. Київ, 04116 (UA)
Приватне підприємство "Студія Пілот";
вул. Ванди Василевської, 7, офіс 407, м. Київ, 04116 (UA)
Приватне підприємство "Студія Пілот";
вул. Ванди Василевської, 7, офіс 407, м. Київ, 04116 (UA)
Приватне підприємство "Студія Пілот";
вул. Ванди Василевської, 7, офіс 407, м. Київ, 04116 (UA)
Кедбері Франс;
6 Ав Реомюр, 92140 Кламар, Франція (FR)
Кедбері Франс;
6 Ав Реомюр, 92140 Кламар, Франція (FR)
Кедбері Франс;
6 Ав Реомюр, 92140 Кламар, Франція (FR)
Кедбері Франс;
6 Ав Реомюр, 92140 Кламар, Франція (FR)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПСИХО";
вул. Плеханова, 20, м. Дніпропетровськ, 49000 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
СКІ Холдінгс, ЛЛК;
4445 Кінгс Ран Драйв, Цінціннаті, Огайо 45232, США (US)
Береш Дьодьсердьяр Зрт.;
Міковіни у. 2-4, Будапешт, Х-1037, Угорщина (HU)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ПЛАСТМОДЕРН";
вул. Доківська 14, смт Коцюбинське, м. Ірпінь, Київська обл., 08298 (UA)
Береш Дьодьсердьяр Зрт.;
Міковіни у. 2-4, Будапешт, Х-1037, Угорщина (HU)
Товариство з додатковою відповідальністю "Трикотажна фабрика "Киянка";
вул. Васильківська, 30, м. Київ, 03022 (UA)
Товариство з обмеженою відповідальністю "КУСУМ ФАРМ";
вул. Скрябіна, 54, м. Суми, 40020 (UA)
10.2.2

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

76181
76182
76219
76643
76783
76879
76880
76882
77078
77084
77398
77506
77520
77532
77690
77753
77766
77790
77792
77795
77798
78114
78115
78116
78121
78156
78191
78228

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

Товариство з обмеженою відповідальністю "КУСУМ ФАРМ";
вул. Скрябіна, 54, м. Суми, 40020 (UA)
Товариство з обмеженою відповідальністю "КУСУМ ФАРМ";
вул. Скрябіна, 54, м. Суми, 40020 (UA)
Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-дослідний інститут "Автопром";
вул. Тверська, 6, м. Київ, 03150 (UA)
Приватне підприємство "Крістал Гласс";
вул. Базова, 1, м. Бровари, 07400 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
Шоломович Ростислав Трохимович;
вул. Світла, 11, с. Полонка, Луцький р-н, Волинська обл., 45608 (UA)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА";
вул. Ньютона, 3, м. Харків, 61105 (UA)
Вест Фармасьютікал Сервісиз, Інк., корпорація штату Пенсільванія;
530 Герман О. Вест Драйв, Екстон, РА 19341, Сполучені Штати Америки (US)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
УРОДА ПОЛЬСКА СПУЛКА З ОГРАНІЧОНОН ОДПОВЄДЖЯЛЬНОШЬЧЬОН;
ул. Нікала 9, лок.U1, 00-098 Варшава, Польща (PL)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОРІОН";
вул. Маяковського, 59-в, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Національний дендрологічний парк "Софіївка" Національної академії наук України;
вул. Київська, 12 А, м. Умань, Черкаська обл., 20300 (UA)
Національний дендрологічний парк "Софіївка" Національної академії наук України;
вул. Київська, 12 А, м. Умань, Черкаська обл., 20300 (UA)
Ладерма Холдінгс Пропрітарі Лімітед;
Тауер 2, Левел 14, 101 Грефтон Стріт, Бонді Джанкшн, ЕнЕсДаблЮ 2022, Австралія (AU)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
Закритоє акціонєрноє общєство "Завод Літ";
ул. Совєтская, д. 1, г. Пєрєславль-Залєсскій, Ярославская обл., 152020, Росія (RU)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
10.2.3

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

78351
78352
78353
78354
78411
78846
78909
78911
78954
78980
79606
79646
79865
80258
81148
82073
82360
82361
82440
82441
82442
83036
87279
87638
87639
95042
95043

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД";
вул. Белінського, 2, смт Чаплинка, Херсонська обл., 75200 (UA)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД";
вул. Белінського, 2, смт Чаплинка, Херсонська обл., 75200 (UA)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД";
вул. Белінського, 2, смт Чаплинка, Херсонська обл., 75200 (UA)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧАПЛИНСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД";
вул. Белінського, 2, смт Чаплинка, Херсонська обл., 75200 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА
КАРТКА";
вул. Ордаша, 19, с. Безпечна, Сквирський р-н, Київська обл., 09025 (UA)
Публічне акціонерне товариство "Мелітопольський м'ясокомбінат";
вул. Кірова, 175, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72319 (UA)
Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "Аромат Екстра";
3-й Ніжнєліхоборскій пр., д. 3 стр. 6, г. Москва, 127238, Російська Федерація (RU)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УВК УКРАЇНА";
вул. Промислова, 5, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08132 (UA)
УРОДА ПОЛЬСКА СПУЛКА З ОГРАНІЧОНОН ОДПОВЄДЖЯЛЬНОШЬЧЬОН;
ул. Нікала 9, лок.U1, 00-098 Варшава, Польща (PL)
Чхеіль Ворлдвайд Інк.;
222 Ітевон-ро, Йонсан-ку, Сеул, 140-739 Республіка Корея (KR)
Приватне акціонерне товариство "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т. - Прилуки";
вул. Незалежності, 21, м. Прилуки, Чернігівська обл., 17502 (UA)
Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИНИ 24 ГОДИНИ";
вул. Польова, 21, м. Київ, 03056 (UA)
КОЛІАН СПУЛКА З ОГРАНІЧОНА ОДПОВЕДЗЯЛЬНОСЬЦЯ;
ул. Здройова 1, Опатувек, 62-860, Польща (PL)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
Дочірнє підприємство "Кондитерська корпорація "Рошен";
вул. Електриків, 26/9, м. Київ, 04176 (UA)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ";
вул. Інтернаціональна, 460, м. Костянтинівка, Донецька обл., 85114 (UA)
АДАМА Дойчланд ҐмбХ;
Едмунд-Румплер-Штр. 6, 51149 Кельн, Німеччина (DE)
АДАМА Дойчланд ҐмбХ;
Едмунд-Румплер-Штр. 6, 51149 Кельн, Німеччина (DE)
Зоетіс Сервісиз ЛЛК;
100 Кампус Драйв, Флорхем Парк, Нью-Джерсі 07932, США (US)
Зоетіс Сервісиз ЛЛК;
100 Кампус Драйв, Флорхем Парк, Нью-Джерсі 07932, США (US)
10.2.4

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

102593
106986
109190
109831
110172
110174
115406
124782
133255
146905
162191
178526
178954
184217
184252
184367
184368
188423
190006
190007
190008
190009
190010
190329
190331

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА "МІСТ
ГРУП";
вул. Зелена, 147, м. Львів, 79035 (UA)
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТІКЕТС.ЮЕЙ";
вул. Зелена, 186, м. Львів, 79035 (UA)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА "МІСТ
ГРУП";
вул. Зелена, 147, м. Львів, 79035 (UA)
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРЕІ-УКРАЇНА";
вул. Орджонікідзе, 67, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50005 (UA)
Зоетіс Сервісиз ЛЛК;
100 Кампус Драйв, Флорхем Парк, Нью-Джерсі 07932, США (US)
Зоетіс Сервісиз ЛЛК;
100 Кампус Драйв, Флорхем Парк, Нью-Джерсі 07932, США (US)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА "МІСТ
ГРУП";
вул. Зелена, 147, м. Львів, 79035 (UA)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ВИНОКУРНА КОМПАНІЯ";
вул. Богатирська, 9, оф. 8, м. Київ, 04209 (UA)
КОЛІАН СПУЛКА З ОГРАНІЧОНА ОДПОВЕДЗЯЛЬНОСЬЦЯ;
ул. Здройова 1, Опатувек, 62-860, Польща (PL)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Апворк Глобал Інк.;
441 Логае Евінью, Маунтін В'ю, СА 94043 США (US)
БОРАКС ЮРОП ЛІМІТЕД;
6 Ст. Джеймсіз Сквеа, Лондон SW1Y 4AD, Сполучене Королівство (GB)
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОЛФУМ-ІНВЕСТ";
вул. Мала Морська, 108, офіс 702, м. Миколаїв, 54020 (UA)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА "МІСТ
ГРУП";
вул. Зелена, 147, м. Львів, 79035 (UA)
Товариство з обмеженою відповідальністю "МАШТЕХІМПОРТ";
вулиця Ільфа і Петрова, будинок 86А, селищна рада Таїровська, Овідіопольський р-н, Одеська
обл., 65122 (UA)
ІБС ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КОМПАНІ ЛІМІТЕД;
Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, 2406, Егкомі, Нікосія, Кіпр (CY)
ІБС ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КОМПАНІ ЛІМІТЕД;
Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, 2406, Егкомі, Нікосія, Кіпр (CY)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА "МІСТ
ГРУП";
вул. Зелена, 147, м. Львів, 79035 (UA)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
10.2.5

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

190951
190952
191768
191778
191821
191822
191916
193636
196816
199486
199487
200189
200190
200191
200192
201039
202540
202912

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника свідоцтва

КОЛІАН СПУЛКА З ОГРАНІЧОНА ОДПОВЕДЗЯЛЬНОСЬЦЯ;
ул. Здройова, 1, Опатовек, 62-860, Польща (PL)
КОЛІАН СПУЛКА З ОГРАНІЧОНА ОДПОВЕДЗЯЛЬНОСЬЦЯ;
ул. Здройова, 1, Опатовек, 62-860, Польща (PL)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
Біосайнс Лтд.;
2нд Флор, 13 Джон Прінсес Стріт, Лондон ДаблЮ1Джі 0ДжейАр, Велика Британія (GB)
ІБС ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КОМПАНІ ЛІМІТЕД;
Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, 2406, Егкомі, Нікосія, Кіпр (CY)
ІБС ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КОМПАНІ ЛІМІТЕД;
Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, 2406, Егкомі, Нікосія, Кіпр (CY)
ІБС ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КОМПАНІ ЛІМІТЕД;
Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, 2406, Егкомі, Нікосія, Кіпр (CY)
ІБС ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КОМПАНІ ЛІМІТЕД;
Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, 2406, Егкомі, Нікосія, Кіпр (CY)
ІБС ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КОМПАНІ ЛІМІТЕД;
Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, 2406, Егкомі, Нікосія, Кіпр (CY)
ІБС ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КОМПАНІ ЛІМІТЕД;
Посейдонос 1, ЛЕДРА БІЗНЕС ЦЕНТР, 2406, Егкомі, Нікосія, Кіпр (CY)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА "МІСТ
ГРУП";
вул. Зелена, 147, м. Львів, 79035 (UA)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА "МІСТ
ГРУП";
вул. Зелена, 147, м. Львів, 79035 (UA)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОШТОВО-ЛОГІСТИЧНА ГРУПА "МІСТ
ГРУП";
вул. Зелена, 147, м. Львів, 79035 (UA)

Продовження дії свідоцтва на знак для товарів і послуг
(111) Номер
свідоцтва

827
3160
3381
4113
5110
5222
5999
11875
13588

(186) Очікувана
дата закінчення
строку
продовження
дії свідоцтва

20.02.2026
26.02.2026
09.10.2025
14.10.2025
25.10.2025
13.10.2025
09.12.2025
19.12.2025
07.04.2025

(111) Номер
свідоцтва

13672
13800
13829
14376
14450
15136
15137
15379
16388

(186) Очікувана
дата закінчення
строку
продовження
дії свідоцтва

16.06.2025
25.04.2025
22.05.2025
12.10.2025
25.12.2025
07.07.2025
07.07.2025
27.12.2025
06.02.2026
10.2.6

(111) Номер
свідоцтва

17977
18796
19155
55572
59451
59454
59456
59469
60497

(186) Очікувана
дата закінчення
строку
продовження
дії свідоцтва

26.02.2026
01.03.2026
27.09.2025
08.09.2025
06.10.2025
11.10.2025
11.10.2025
11.11.2025
28.04.2025

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

60555
60556
60557
60558
60559
60560
60561
61525
61526
61527
62645
62650
62698
64872
65389
67447
68505
68611
68616
68617
70067
70436
71689
71745
72214
72215
72217
72897
73359
73760
73806
73807
73813
73852
73862
73949
73969
74735
74736
74744
74746
74747
74749
74760
74761
74767
74804
74818

(186) Очікувана
дата закінчення
строку
продовження
дії свідоцтва

07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
15.12.2025
15.12.2025
15.12.2025
04.10.2025
11.11.2025
10.03.2026
21.10.2025
01.11.2025
01.11.2025
16.05.2025
11.10.2025
21.10.2025
21.10.2025
29.03.2025
21.06.2025
10.08.2025
23.08.2025
27.05.2025
27.05.2025
27.05.2025
14.01.2025
21.07.2025
28.09.2025
03.10.2025
03.10.2025
03.10.2025
10.10.2025
12.10.2025
07.11.2025
10.11.2025
30.09.2025
30.09.2025
03.10.2025
03.10.2025
03.10.2025
03.10.2025
04.10.2025
04.10.2025
05.10.2025
20.10.2025
24.10.2025

(111) Номер
свідоцтва

74837
74838
74839
74928
75086
75088
75096
75097
75596
75600
75613
75627
75642
75654
75769
75831
75858
75859
75916
76068
76156
76171
76180
76181
76182
76219
76378
76409
76643
76718
76727
76783
76879
76880
76882
76904
76911
76965
77042
77078
77084
77137
77335
77381
77398
77506
77520
77532

(186) Очікувана
дата закінчення
строку
продовження
дії свідоцтва

28.10.2025
28.10.2025
28.10.2025
10.11.2025
15.12.2025
20.12.2025
04.01.2026
04.01.2026
07.10.2025
10.10.2025
12.10.2025
14.10.2025
18.10.2025
20.10.2025
02.12.2025
14.12.2025
21.12.2025
21.12.2025
16.01.2026
06.07.2025
04.10.2025
12.10.2025
17.10.2025
17.10.2025
17.10.2025
02.11.2025
03.02.2026
23.02.2026
07.09.2025
03.10.2025
10.10.2025
02.11.2025
22.11.2025
22.11.2025
23.11.2025
05.12.2025
08.12.2025
04.01.2026
02.02.2026
13.02.2026
15.02.2026
28.02.2026
26.09.2025
13.10.2025
19.10.2025
21.11.2025
22.11.2025
28.11.2025
10.2.7

(111) Номер
свідоцтва

77632
77633
77634
77641
77690
77706
77753
77766
77790
77792
77794
77795
77798
77816
78055
78058
78059
78091
78114
78115
78121
78156
78191
78193
78228
78259
78351
78352
78353
78354
78411
78415
78763
78765
78766
78846
78909
78911
78954
78980
79073
79123
79564
79606
79628
79727
79845
79865

(186) Очікувана
дата закінчення
строку
продовження
дії свідоцтва

23.12.2025
23.12.2025
23.12.2025
27.12.2025
23.01.2026
27.01.2026
13.02.2026
15.02.2026
22.02.2026
22.02.2026
22.02.2026
22.02.2026
23.02.2026
01.03.2026
10.10.2025
10.10.2025
10.10.2025
20.10.2025
04.11.2025
04.11.2025
07.11.2025
22.11.2025
30.11.2025
02.12.2025
15.12.2025
21.12.2025
31.01.2026
31.01.2026
31.01.2026
31.01.2026
22.02.2026
24.02.2026
11.10.2025
12.10.2025
12.10.2025
18.11.2025
02.12.2025
02.12.2025
22.12.2025
07.11.2025
19.01.2026
06.02.2026
26.10.2025
15.11.2025
29.11.2025
23.01.2026
24.02.2026
01.03.2026

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

79873
80226
80231
80237
80238
80258
80997
81055
81075
81078
81082А
81148
81313
81831

(186) Очікувана
дата закінчення
строку
продовження
дії свідоцтва

(111) Номер
свідоцтва

06.03.2026
10.10.2025
17.10.2025
18.10.2025
18.10.2025
26.10.2025
26.10.2025
28.11.2025
09.12.2025
09.12.2025
13.12.2025
30.01.2026
27.03.2026
07.12.2025

81850
82360
82361
82432
82440
82441
82442
82492
83020
83036
83572
83583
84090
85111

(186) Очікувана
дата закінчення
строку
продовження
дії свідоцтва

23.12.2025
21.11.2025
22.11.2025
26.01.2026
02.02.2026
02.02.2026
02.02.2026
06.03.2026
27.01.2026
02.02.2026
29.12.2025
05.01.2026
22.12.2025
11.10.2025

(111) Номер
свідоцтва

85629
85641
85687
86186
86824
87279
87291
87292
87293
87303
90262
91826
103826

(186) Очікувана
дата закінчення
строку
продовження
дії свідоцтва

01.09.2025
26.10.2025
28.03.2026
10.02.2026
24.10.2025
21.11.2025
23.12.2025
23.12.2025
23.12.2025
17.02.2026
07.02.2026
12.10.2025
29.03.2026

Припинення дії свідоцтва на підставі заяви власника повністю
(111) Номер
свідоцтва

79991

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

25.11.2015

Припинення дії свідоцтва на підставі заяви власника частково
(111) Номер
свідоцтва

143703

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва
частково

25.11.2015

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

Кл. 3:

Парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; абразиви (абразивні матеріали); абразивне полотно скляне; аерозолі
для освіжання подиху; алмазний пил (абразив); алюмінієві галуни (антисептики); амбра (парфуми); амоніак (леткий луг) (мийний засіб); антистатики
побутові; бодянова есенція; барвники косметичні; бергамотова олія; благовонні палички; препарати для надання листю рослин блиску; барвники для
бороди; пасти для бритвогострильних пасків; камені для бриття, антисептичні; мило для бриття; препарати для бриття; косметика для брів; олівці для
брів; вазелін косметичний; косметичні препарати до ванн; солі для ванн,
крім лікувальних; вата косметична; ватні палички косметичні; вакса (крем)
до взуття; лискувальні препарати (креми) до взуття; вибілювальна сода; вибілювальні креми для шкіри; гелі для вибілювання зубів; вибілювачі (знебарвники) на косметичні потреби; косметичні препарати для надавання
витонченого вигляду; візерунки перевідні косметичні; косметика для вій; вії
штучні; клеї для кріплення штучних вій; віск для вусів; віск для ременю
(вичиненої шкіри); віск кравецький; віск лискувальний; віск шевський (для
ниток); розчини для миття вітрового (переднього) скла; барвники для волосся; препарати для завивання (кучерявлення) волосся; вулканний попіл для
чищення; в'язівники (в'язівні речовини) на косметичні потреби гаултерієва
олія; геліотропін; гераніол; гіпохлорид калію; гострильні препарати; грим;
препарати для гриму; препарати для знімання гриму (макіяжу); губна помада; дезінфікувальне мило; дезодоранти особисті; дезодорувальне мило;
депіляторні препарати (засоби для видаляння волосся); депіляторний
крем; шампуні для домашніх тварин; духмяна вода; духмяне дерево; екстракти квіткові (парфуми); есенції ефірні; жавелева вода; жасминна олія;
жири косметичні; запашники (ефірні олії); запашники до напоїв (ефірні олії);
запашники до тістечок і тортів (ефірні олії); захисні (захистові) лискувальні
препарати для ременю (вичиненої шкіри); знежирювачі, крім промислових;
10.2.8

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва
частково

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу) побутові; полірувальний порошок (крокус); лискувальні препарати для зубних протезів; препарати для чищення зубних протезів; препарати для видаляння іржі; іонон
(парфуми); карбід кремнію (абразив); карбіди металів (абразиви); основи
для квіткових парфумів; ефірні олії з кедрового дерева; клеї для кріплення
накладного волосся; клейкі речовини на косметичні потреби; корунд (абразив); косметика для тварин; косметична пудра; косметичні маски; косметичні набори; крейда для білення; крейда чистильна; креми для ременю (вичиненої шкіри); креми косметичні; лавандова вода; лавандова олія; ладан;
змивальні препарати для лаків; лаки для волосся; лаки для нігтів; лимонні
(цитронові) ефірні олії; лискувальний папір; лискувальні камені; лискувальні
пасти; лискувальні препарати для меблів і підлоги; лікувальне мило; лосьйони косметичні; серветки, просочені косметичними лосьйонами; лосьйони
після бриття; препарати для макіяжу; мастика для паркету; протиковзова
мастика для підлоги; мигдалева олія; мигдалеве мило; мигдалеве молочко
косметичне; мило проти пітніння ніг; мило протипотове; молочко очищальне туалетне; мускус (парфуми); м'ята на парфуми; м'ятна есенція (ефірна
олія); наждак; наждачне полотно; наждачний папір; нашатирний спирт
(мийний засіб); нейтралізанти для тривкого (перманентного) кучерявлення
(завивання волосся); блиск для нігтів; препарати для доглядання нігтів; нігті
штучні; обкурювальні препарати (парфуми); одеколони; олівці косметичні;
олії для парфумів; олії косметичні; олії туалетні; олії чистильні; олія терпентинна (скипидарна) для знежирювання; парфумерні вироби; пемза; перекис
водню для косметики; віск на підлогу; протиковзові рідини для підлоги;
розчинники підлогової мастики (чистильні препарати); стиснене повітря в
контейнерах для чищення або видаляння пилу; змивальні препарати для
політури; препарати для полоскання рота, крім лікарських (медичних);
помади косметичні; протипітники (протипотові препарати) туалетні; сафрол;
скипидар для знежирювання; скляний папір абразивний (шліфувальний);
косметичні засоби для смагнення; сода лужна; засоби від сонячних опіків;
препарати для чищення забитих стічних труб; суміші духмяні (пахощі); талькова присипка; тампони (туалетні); терпени (ефірні олії); точильні, шліфувальні препарати; трепел для лискування; трояндова олія; речі туалету;
туалетна вода; туш (фарба) для вій та брів; препарати для змивання фарб;
фарби косметичні; чистильні розчини; шампуні; шевський віск; косметичні
препарати для догляду шкіри; шліфувальне полотно; шліфувальні камені;
чистильні препарати для шпалер.

Припинення дії свідоцтва у разі несплати збору за продовження строку
дії
(111) Номер
свідоцтва

457
792
916
994
2854
2888
4413
4466
6740
8508
8933
9098
9099

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

09.04.2015
07.04.2015
12.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
17.04.2015
17.04.2015
12.04.2015
26.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015

(111) Номер
свідоцтва

9100
9101
10556
10924
11483
13084
13085
13097
13112
13116
13117
13130
13131

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
07.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
10.2.9

(111) Номер
свідоцтва

13315
13320
13323
13324
13326
13327
13329
13330
13333
13335
13346
13360
13368

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

04.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
11.04.2015
11.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
19.04.2015
22.04.2015
27.04.2015

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

13369
13370
13371
13375
13401
13402
13407
13409
13410
13411
13412
13413
13414
13415
13417
13418
13419
13425
13433
13585
13591
13595
13596
13597
13598
13600
13603
13614
13778
13783
13787
13791
13792
13793
13796
13797
13801
13807
13813
13816
14160
14169
14177
14638
14640
14641
15075
15077
15080
15085

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
05.04.2015
18.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
28.04.2015
05.04.2015
14.04.2015
19.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
26.04.2015
27.04.2015
26.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
08.04.2015
22.04.2015
27.04.2015
05.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
08.04.2015
20.04.2015
26.04.2015
26.04.2015

(111) Номер
свідоцтва

15087
15092
15094
16819
17960
18781
50104
50900
50901
51979
51981
51982
51983
51984
54280
54281
54286
54340
54342
55533
55534
55535
56504
56505
56506
56508
58629
58630
58631
58635
59392
59393
59395
59396
59398
59399
59400
60484
60485
60487
60488
60489
60492
60498
61482
61483
61484
61485
61486
61489

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
14.04.2015
26.04.2015
28.04.2015
08.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
05.04.2015
12.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
30.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
30.04.2015
09.04.2015
29.04.2015
02.04.2015
07.04.2015
09.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
29.04.2015
05.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
23.04.2015
08.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
21.04.2015
23.04.2015
30.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
16.04.2015
22.04.2015
29.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
09.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
30.04.2015
10.2.10

(111) Номер
свідоцтва

62588
62590
62591
63633
63634
63635
64817
64973
65333
65337
67321
67322
67323
67324
67326
67327
67330
67331
67333
67334
67335
67337
67339
67340
67343
67344
67345
67346
67350
67352
67353
67354
67356
67357
67360
67363
67365
67366
67368
67369
67370
67371
67372
67373
67374
67375
67376
67377
67380
67381

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

15.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
16.04.2015
19.04.2015
22.04.2015
20.04.2015
30.04.2015
05.04.2015
28.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
16.04.2015
16.04.2015

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

67382
67383
67384
67385
67386
67387
67388
67389
67391
67392
67394
67395
67397
67398
67399
67400
67402
67404
67405
67406
67407
67408
67409
67411
68302
68306
68307
68308
68309
68310
68311
68312
68313
68314
68315
68318
68319
68320
68322
68324
68325
68326
68327
68328
68329
68330
68332
68333
68334
68336

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015

(111) Номер
свідоцтва

68340
68341
68342
68343
68344
68345
68346
68347
68348
68349
68350
68351
68352
68353
68354
68355
68356
68357
68359
68360
68361
68363
68366
68367
68369
68373
68374
68379
68382
68383
68384
68386
68387
68388
68389
68391
68393
68397
68399
68400
68401
68402
68403
68404
68405
68406
68407
68408
68409
68410

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
10.2.11

(111) Номер
свідоцтва

68411
68413
68415
68416
68418
68419
68430
68431
68434
68435
68436
68437
68438
68439
68440
68443
68444
68445
69277
69278
69279
69280
69281
69284
69285
69292
69295
69297
69313
69314
69315
69316
69319
69321
69322
69323
69324
69326
69327
69328
69329
69331
69332
69333
69334
69335
69336
69338
69339
69342

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

19.04.2015
19.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

69345
69346
69347
69348
69351
69353
69354
69356
69359
69360
69365
69368
69370
69371
69372
69373
69374
69376
69377
69378
69379
69380
69381
69382
69383
69384
69385
69386
69387
69389
69390
69392
69393
69394
69396
69397
69398
69404
69405
69406
69408
69409
69410
69412
69417
69418
69419
69420
69421
70092

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
26.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
02.04.2015

(111) Номер
свідоцтва

70095
70096
70097
70098
70101
70102
70104
70106
70108
70110
70111
70112
70113
70114
70115
70117
70119
70121
70124
70125
70126
70127
70128
70129
70130
70131
70132
70133
70134
70135
70136
70137
70140
70141
70142
70143
70144
70145
70147
70148
70153
70154
70155
70157
70158
70159
70160
70161
70162
70165

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
20.04.2015
10.2.12

(111) Номер
свідоцтва

70168
70169
70170
70171
70173
70175
70176
70177
70178
70180
70182
70183
70186
70187
70190
70191
70192
70193
70194
70195
70196
70197
70198
70199
70200
70201
70202
70203
70205
70206
70209
70210
70211
70212
70213
70215
70216
70217
70219
70220
70221
70222
70223
70227
70228
70229
70230
70232
70233
71036

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
02.04.2015

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

71037
71038
71039
71043
71049
71050
71051
71052
71054
71056
71058
71063
71064
71065
71066
71067
71068
71069
71070
71074
71078
71082
71083
71084
71085
71086
71088
71089
71090
71091
71092
71093
71095
71098
71100
71104
71105
71106
71107
71108
71109
71110
71112
71114
71115
71118
71126
71128
71129
71130

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
12.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015

(111) Номер
свідоцтва

71134
71135
71136
71137
71139
71140
71141
71142
71143
71146
71147
71149
71150
71151
71153
71154
71156
71157
71158
71159
72088
72089
72090
72093
72096
72097
72105
72106
72107
72108
72109
72111
72114
72115
72120
72122
72124
72125
72126
72127
72128
72129
72131
72132
72133
72135
72136
72137
72139
72141

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
10.2.13

(111) Номер
свідоцтва

72142
72143
72145
72146
72149
72150
72151
72153
72155
72156
72157
72158
72160
72161
72163
72164
72165
72166
72167
72172
72174
72177
72963
72964
72965
72967
72968
72970
72971
72972
72976
72977
72978
72979
72980
72981
72982
72985
72986
72987
72989
72990
72991
72992
72994
72995
72996
72997
72998
72999

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
02.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
05.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
12.04.2015
12.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
21.04.2015

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

73000
73001
73002
73003
73004
73006
73008
73011
73012
73013
73015
73019
74200
74201
74202
74204
74206
74207
74208
74209
74210
74212
74213
74217

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

(111) Номер
свідоцтва

21.04.2015
21.04.2015
21.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
26.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
02.04.2015
12.04.2015
13.04.2015
16.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
23.04.2015
23.04.2015
26.04.2015

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

74221
74223
74224
74225
75259
75260
75261
75262
75263
75264
75265
75266
76050
76051
76518
76520
76521
76522
76525
76526
77236
77975
78687
79465

(111) Номер
свідоцтва

26.04.2015
27.04.2015
28.04.2015
30.04.2015
06.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
27.04.2015
29.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
08.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
26.04.2015
28.04.2015
28.04.2015
14.04.2015
27.04.2015
06.04.2015

79466
80178
80180
80181
80182
80185
80937
80938
80940
82920
82921
83524
84054
84055
84598
85101
86134
86135
89052
103163
103821
104450

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва

27.04.2015
06.04.2015
12.04.2015
14.04.2015
21.04.2015
28.04.2015
09.04.2015
21.04.2015
29.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
14.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
09.04.2015
14.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
23.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
06.04.2015

Визнання свідоцтва недійсним за рішенням суду повністю
(111) Номер
свідоцтва

195070

Назва суду, номер та дата прийняття рішення

Дата, від якої
свідоцтво
вважається таким,
що не набрало
чинності

Солом'янський районний суд м. Києва; № 760/5406/15-ц; 27.07.2015

02.07.2013

Припинення дії свідоцтва за рішенням суду частково
(111) Номер
свідоцтва

28394

Назва суду, номер та дата
прийняття рішення

Господарський суд
м. Києва; № 910/1766/15-г;
01.09.2015

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва частково

14.09.2015

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

Кл. 8:

10.2.14

Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви; всі товари,
що включені до 8 класу, в тому числі: абразивні інструменти ручні, алмази до склорізів
(частини ручних інструментів), багнети, бари
врубні, машинки ручні для стриження бороди,
футляри на бритви, бритвогострильні паски,
бури (свердли) (ручні інструменти), бучарди,
важелі, валяльне знаряддя (ручні інструменти), вафельниці, знаряддя електричне і неелектричне для видаляння волосся, викрутки, вила, черпаки на вино, ручні інструменти для
виробляння жолобів, вмістинки з приладдям
для бриття, знаряддя ручне неелектричне для
кучерявлення волосся, воротки (до мітчиків),
воротки (ручні інструменти), інструменти для

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

Назва суду, номер та дата
прийняття рішення

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва частково

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

відкривання вустриць, інструменти для проколювання вуха, гайкові ключі (ручні інструменти), гарпуни, гарпуни для рибалення, ножиці для ґнотів, ниткозасилювачі до голок,
городницьке ручне знаряддя, гострильні бруски, гострильні інструменти викінчувальні, гострильні кружала (ручні інструменти), гострі різальні інструменти (ручні), гострогубці, гофрувальні праски, граблі (ручне знаряддя), гравіювальні голки, ножиці садові для гілок дерев, держаки гострильних каменів, держаки
різальних інструментів, дірявники (ручні інструменти), добувачки консервні неелектричні,
довбні (ручні інструменти), долота, долота довбальні, доточки до коловоротів для мітчиків,
дрилі, натягачі для дроту (ручні інструменти),
пристрої і пристосовання для забивання худоби, інструменти для здирання шкур з забитої
худоби, пристрої та інструменти для здирання
шкур з забитих тварин, загострювальні інструменти, заступи (ручне знаряддя), затискачі (для
теслярських або бондарських робіт), зензубелі, зенківки (ручні інструменти), зубила (ручні
інструменти), зубила жолобчасті (ручні інструменти), зубила каменярські, ручне знаряддя
для зціджування рідини, пирскачі інсектицидів
(ручне знаряддя), розпорошувачі інсектицидів
(ручне знаряддя), кайла (ручні інструменти),
калівки, каменедробильні молотки, камені точильні, карбівки (ручні інструменти), кастети,
квиткові компостери, кернери (ручні інструменти), кийки міліцейські, кирки (ручні інструменти), киркомотики, киянки (ручні інструменти),
кільцеві нарізювальні дошки (для виготовляння нарізі (різьби), клепала (ручні інструменти), клепальні молотки (ручні інструменти),
коловороти свердлильні, конопатки, копаниці
(ручне знаряддя), копили шевські, коси, кільця до кос, коси з коротким кіссям, косинці (ручні інструменти), кочерги, кучерявильні щипці,
леза (ручні інструменти), леза бритв, леза до
рубанків, лезогострильні інструменти, лещата, ливарні ковші (ручні інструменти), лискувальне знаряддя, лопати (ручне знаряддя),
лопатки (садові), льодоруби, м'ясорубки (ручні інструменти), манікюрні набори, манікюрні
набори електричні, мантачки, пістолети ручні
для видавлювання мастики, мастихіни (лопатки для художників), мачете, натягачі для металевих стрічок (ручні інструменти), мечі, мітчики (ручні інструменти), молоти (ручні інструменти), молоти ковальські (ручні), молотки (ручні інструменти), молотки виклепувальні (гострильні), молотки каменярські, пристрої для
збирання монет, мотики (ручні інструменти), мотики виноградарські (ручні інструменти), мулярські лопатки, надфілі, наждачні круги, нарізювальні головки (для виготовляння нарізі
(різьби) (ручні інструменти), насоси (помпи)
ручні, натягачі для дроту і металевих стрічок
(ручні інструменти), ниткозасилювачі, апарати
для нищення рослинних шкідників, кусачки
10.2.15

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

Назва суду, номер та дата
прийняття рішення

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва частково

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

електричні або неелектричні для нігтів, лискувальні інструменти для нігтів (електричні або
неелектричні), пилники для нігтів, пилники електричні для нігтів, щипці для нігтів, ножиці, леза ножиць великих, ножиці для газонів (ручні
інструменти), ножиці для металу, ножиці для
стриження (ручні інструменти), ножиці садові,
ножиці садові криві, ножі для копит, ножі для
луски, ножі для ратиць, ножі для щеплювання, ножі консервні неелектричні, ножі криві,
ножі м'ясницькі, ножі мисливські, ножі садові
криві, ножі складні, ножові вироби, інструменти для вибивання номерів, обценьки, обценьки (ручні інструменти), обценьки діропробивальні (ручні інструменти), овочеподрібнювачі, овочерізки, овочерізки (тонкого різання),
широкі ножі для овочів, ополоники (ручне знаряддя), очкувальні ножі, набори педикюрних
інструментів, ручне знаряддя для переливання рідини, ручки до пилок, пилки (ручні інструменти), пилки ажурні, пилки лучкові, пилники
(інструменти), підойми ручні, пінцети, пінцети
для видаляння волосся, пістолети (ручні інструменти), піхви на шаблі, мечі, шпаги, плашки
(ручні інструменти), плодозніми (плодознімачі) (ручне знаряддя), плоскогубці, поверхнезрізальні ручні інструменти, полольне ручне
знаряддя, полольні вила (ручне знаряддя),
полотна до пилок (частини ручних інструментів), праски неелектричні, праски неелектричні (ручне знаряддя), пристрої для оглушування
худоби, пробійники (ручні інструменти), пробійники для вибивання шплінтів, пробійники
каменярські, прополювальне ручне знаряддя,
рамки до ручних пилок, рашпілі (ручні інструменти), ремінні (з вичиненої шкіри) гострильні
паски, різальна зброя, різальні інструменти
(ручні), різальні частини ручних інструментів,
різці, різці гравіювальні (ручні інструменти),
розвертки (різальний інструмент), патрони до
розверток, розширювачі труб (ручні інструменти), рубанки, рубанкові залізка, ручні дрилі (ручні інструменти), ручні інструменти з ручним рушієм, садівниче ручне знаряддя, сапи
(ручні інструменти), свердла порожняві (частини ручних інструментів), свердлики (ручні
інструменти), свердлові патрони (ручні інструменти), секатори, серпи, сікачі (ножі), сільськогосподарське знаряддя (ручні інструменти),
скребкові ручні інструменти, совки (ручне знаряддя), сокири, сокири для довбання отворів,
сокирки, сокирки бондарські, стамески, столове срібло (ножі, виделки, ложки), столові набори (ножі, виделки, ложки), машинки особисті
для стриження волосся (електричні або неелектричні), ручні машинки для стриження
тварин, ступи для подрібнювання, струги, тавра, тесла (інструменти), теслярські свердли,
товкачі (ручні інструменти), токарні різці круглі
(ручні інструменти), точила (ручні інструменти), точила сталеві, трамбівки (ручні інструменти), трамбівки для ущільнювання ґрунту
10.2.16

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

Назва суду, номер та дата
прийняття рішення

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва частково

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

(ручне знаряддя), тріскачки (ручні інструменти), різальні інструменти для труб, труборізи
(ручні інструменти), інструменти для таврування худоби, ножиці (машинки ручні) для стриження худоби, цвяхотяги, щипці до цукру, черпаки (ручне знаряддя), чесала (ручні інструменти), шабери (ручні інструменти), шаблі,
шарошки (ручні інструменти), шатківниці, швайки, шила, шила загнуті, шкуродерські інструменти і знаряддя, шкуродерські пристрої та
інструменти, шпаги, шпаклі (ручні інструменти), штампи (ручні інструменти), штампувальні ручні інструменти, щипці, щипці горіхолускальні не з коштовних металів, щипці для дрібних речей, щипці для задирок.
Кл. 9: Наукові, морські, геодезичні, електричні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні,
вимірювальні, сигналізаційні, контрольні (перевіряльні), рятувальні і навчальні прилади та
інструменти; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски;
торговельні автомати і механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації та
комп'ютери; вогнегасники; всі товари, що включені до 9 класу в тому числі: авдіовізуальні
навчальні засоби, автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів, автомобільні
пожежні насоси (помпи), автостоянкові лічильники (часу), аерометри, азбестовий одяг
для захисту від вогню, азбестові рукавиці для
захисту у разі нещасного випадку, актинометри, акумулятори електричні, банки акумуляторів електричних, корпуси акумуляторів електричних, акумулятори електричні до транспортних засобів, акустичні пристрої зв'язку,
алідади, альтиметри, амперметри, апаратура,
крім лікарської, для аналізування, анемометри, аноди, анодні батареї, антени, антикатоди, апертометри (оптичні), ареометри для кислот (ацидометри) акумуляторні, астрономічні
прилади та інструменти, об'єктиви для астрофотографування, бакени світиві, барометри,
батареї для запалювання, батареї електричні,
батарейки до кишенькових ліхтариків, безкорпусні зінтегровані схеми, безміни (ваги), покажчики рівня бензину, бензонасоси (помпи)
до станцій технічного обслуговування, бетатрони, біноклі, блимкі сигнальні ліхтарі, блоки
пам'яті або мікропроцесори (зінтегровані схеми), блоки порівнювання, блокноти-комп'ютери, брандспойти, апарати лабораторні для бродіння, бронежилети, буї вказівні, буї світиві,
буї, бакени сигнальні, ваги-платформи, ваги,
ваги мостові, важелі звукознімачів до програвачів, машини, пристрої для важення, прилади і пристрої для важення, важки прямовисні,
вакуумметри, вакуумні трубки для радіозв'язку, керувальна апаратура вантажопідіймачів,
варіометри, взуття для захисту у разі нещасних випадків, від опромінювання і вогню, ви10.2.17

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

Назва суду, номер та дата
прийняття рішення

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва частково

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

води (електричні), вимикачі електричні, вимикачі закриті електричні, вимірювальні давачі,
вимірювальні інструменти, вимірювальні прилади, вимірювальні прилади електричні, вимірювальні пристрої, випрямлячі струму, високочастотна апаратура, відгалужувальні коробки електричні, відеоекрани, магнітні стрічки
для відеозаписування, пристрої для відеозаписування, касети з відеоіграми, відеокамери,
відеокасети, відеотелефони, відповідачі телефонні, лічильники пройденої відстані, лічильники пройденої відстані до транспортних засобів, прилади для вимірювання відстані, візири до фотоапаратів, віскозиметри, віхи (геодезичні інструменти), вічка оптичні дверні,
вмикачі (микачі), вмістини мірні, вогнегасники,
костюми для захисту від вогню, покажчики
рівня води, водолазна апаратура, вольтметри, вольтододавальні пристрої, ворота для автостоянок передоплатні, вушні затички для водолазів, пірнальників, прилади, інструменти
для вимірювання габаритів, газоаналізатори,
газометри, газорозрядні трубки електричні,
крім світильних, галенітові кристали (детектори), гальванічні батареї, гальванічні елементи, гальванометри, пристрої для гальванопластики, гальванувальні апарати, геліографи,
геодезичні інструменти та прилади, геодезичні нівеліри, гирі, важки, гігрометри, гідролокатори, гідрометри, табель-годинники (часореєструвальні пристрої), голки до програвачів, голки корундові до програвачів, стрічки для
чищення головок записувальних і відтворювальних, головні процесові блоки (процесори),
голограми, голосувальні машини, грамплатівки, прилади електричні для знімання гриму,
громовідводи, машини для рахування і сортування грошей, грузила до зондів, гудки, гудки
електричні, гучномовці, далеміри, відчиняльні
електричні пристрої для дверей, зачиняльні
електричні пристрої для дверей, декомпресійні камери, денсиметри, денситометри, детектори, детектори диму, дзвоники сигнальні,
дзвоники сигнальні електричні, дзвоники сполохової сигналізації, дзеркала для контрольно-оглядових робіт, дзеркала оптичні, диктофони, динамометри, дискети, диски магнітні,
диски оптичні, дисководи (до комп'ютерів), дискоміняла (до комп'ютерів), апаратура для
дистанційного керування, електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами, електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними
стрілками, електродинамічна апаратура для
дистанційного керування сигналами, дистанційні переривники, дистилювальні апарати на
наукові потреби, дифракційні мікроскопи, дихальні апарати для підводного плавання, дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання,
діагностичні апарати нелікарські, діафрагми
(акустичні), діафрагми для дослідницької апаратури, діафрагми до фотоапаратів, додава10.2.18
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льні машини, дозиметри, дозувальні пристрої,
дорожні знаки світиві або механічні, дрібні
вимірювальні інструменти, дріт топкий з металевих сплавів (стопів), дросельні навитки (котушки), друковані схеми, екрани фотографічні, експонометри, електрифіковані рейки для
монтування прожекторів, електричні дверні
дзвоники, електричні кабелепроводи (жильникопроводи), матеріали для електричних провідників (проводи, кабелі, жильники), покажчики електровтрат, апарати для електродугового зварювання, апарати для електродугового різання, електрозварювальні апарати, електролітичні ванни, електромагнітні навитки
(котушки), електронні кишенькові перекладачі, електронні налички до товарів, електронні
олівці (елементи дісплеїв), електронні оповіщальні дошки, епідіаскопи, ергометри, механізми до жетонних передоплатних автоматів,
жилети непробивні, з'єднувальні коробки електричні, з'єднувачі (обладдя для обробляння
інформації), з'єднувачі електричних ліній, з'єднувачі електричні, з'єднувачі лінійні електричні, пристрої безпеки руху на залізниці, замки
електричні, запалювальні апарати електричні
дистанційні, електричні апарати для запаювання пластмасового опаковання, записники
електронні, запобіжники плавкі (топкі), захисні
(захистові) засоби від рентґенівського проміння, крім призначених на лікарські потреби, захисні (захистові) костюми для пілотів (літунів),
захисні (захистові) маски, захисні (захистові)
шоломи, каски, збалансовувальні пристрої,
зварювальні електроди, звукові сигнальні пристрої, звуковідтворювальна апаратура, звукозаписові диски, звукозаписові носії, звукозаписові плівки, звукозаписувальна апаратура,
звукопередавальні апарати, звукопроводи,
землемірні інструменти, зінтегровані схеми,
знаки світиві, линви до зондів, зонди на наукові потреби, зондувальні апарати і машини,
зчитувачі (обладдя для обробляння інформації), зчитувачі знаків оптичні, зчитувачі штрихових кодів, ігрові автомати передоплатні,
ігрові приставки до телевізорів, інвертори
електричні, індикатори електричні, інклінометри, інкубатори для бактерійних культур, інтерфейси (до комп'ютерів), пристрої для обробляння інформації, іскрогасники, йонізатори, крім призначених для обробляння повітря,
муфти з'єднувальні до кабелей (жильників)
електричних, калейдоскопи, калібри, калібрувальні кільця, камери кінознімальні, капілярні
трубки, каркаси електричних навиток (котушок), картки кодові магнітні, касети на фотоплатівки, касетні програвачі (плеєри), касові апарати, катоди, катодні протикорозійні пристрої,
автомати для продавання квитків, пристрої
для керування на відстані, переливальні пристрої для кисню, кислотні гідрометри, кишенькові рахівниці, покажчики кількості, кінокамери, монтажні пристрої для кіноплівки,
10.2.19
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кіноплівки зекспоновані, кінцеві муфти (електричні), клінометри, кнопки до дзвоників, кодувальники магнітні, командові свистки для
собак, електричні прилади для принаджування і нищення комах, блоки пам'яті комп'ютерів, комп'ютери, принтери до комп'ютерів, програмний статок комп'ютерів (записаний), комп'ютерні клавіатури, комп'ютерні периферійні
пристрої, комп'ютерні програми записані, комп'ютерні програми оперативного обслуговування (записані), компакт-диски (авдіо-відео),
компакт-диски (зчитна пам'ять), програвачі
(плеєри) компакт-дисків, компаси, компаси морські, комутаційні електричні апарати, колектори електричні, конденсори оптичні, контакти
електричні, контакти електричні з коштовних
металів, контактні лінзи, футляри на контактні
лінзи, коригувальні лінзи оптичні, корпуси гучномовців, космографічні прилади, крапельнички, крокоміри, кронциркулі (вимірювальні
інструменти), кулі метеорологічні, кутовимірювальні інструменти, кучерявники електронагрівні, лабораторні лотки, лазери, крім лікарських, лактоденсиметри (густиноміри для молока), лактометри (густиноміри для молока), лампи фотолабораторні, ланцюжки до пенсне,
лінзи накладні оптичні, лінзи оптичні, лінійки
вимірювальні, лінійки розкладні, керувальна
апаратура ліфтів, ліхтарі оптичні, ліхтарі фотографічні, ліхтарі чарівні, лічильники, лічильні
диски, лічильно-аналітичні машини, логарифмічні лінійки, лотліні, лупи (оптика), магніти,
комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок,
пристрої для записування на магнітні стрічки,
магнітні носії інформації, магнітні проводи,
магнітні стрічки, прилади електричні для знімання макіяжу, манометри, маски для зварювальників, маски підводні, математичні інструменти, машини і прилади для випробовування матеріалів, маяки світиві, меблі спеціальні
лабораторні, мегафони, мембрани (акустичні), металодетектори промислові або військові, метеорологічні інструменти та прилади, метри (вимірювальні інструменти), метри швацькі, метрономи, механічні вивіски, миші (обладдя для обробляння інформації), мідний
дріт в ізоляції, мікрометри, мікрометричні ґвинти до оптичних приладів, мікропроцесори,
мікроскопи, футляри на предметні скельця мікроскопів, мікротоми, мікрофони, мірні ланцюги, мірні ложки, модеми, механізми до монетних передоплатних автоматів, монітори (комп'ютерні програми), монітори (комп'ютерні складники), монтажні пристрої для кіноплівок, мореплавні прилади і інструменти, морські прилади сигнальні, музичні автомати передоплатні, мультфільми (мальовані), набори препарувальних інструментів до мікроскопів, навитки (котушки) електричні, навитки (котушки)
індуктивності, навігаційні прилади і інструменти, навчальна апаратура, назубники боксерські, наколінники для робітників, напівпровід10.2.20
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ники, наснажувальні пристрої для акумуляторів, нахиломіри, неонові лампи, нитки розпізнавальні до електричних проводів, нитколічильники, нівелювальні прилади та інструменти,
ноніуси, носії інформації оптичні, об'єктиви
(лінзи) (оптика), лічильники обертів, обертні
двері (турнікети) автоматичні, обертні хвіртки
(турнікети) автоматичні, щитки для захисту
обличчя робітників, обмежувачі електричні,
оболонки для електричних кабелів (жильників), овоскопи, одяг для захисту від вогню,
одяг для захисту у разі аварій, від проміння і
вогню, озонатори, октанти, окуляри (оптичні),
оправи до окулярів, прилади, інструменти, що
мають окуляри, скельця до окулярів, футляри
на окуляри, окуляри від сонця, окуляри оптичних приладів, олівці електронні (елементи
дісплеїв), омметри, апарати для перевіряння
оплати поштовими марками, опори електричні, оптичне скло, оптичні вироби, оптичні волокна (світловоди), оптичні лампи, оптичні
прилади і інструменти, оптичні приціли до
вогнепальної зброї, регулятори освітлювання
(електричні), особисті засоби протиаварійного
захисту, осцилографи, очищальні пристрої до
грамплатівок, очищальні пристрої до звукозаписових дисків, паливні насоси (помпи) для
станцій технічного обслуговування, паливні насоси (помпи) саморегулівні, контрольно-вимірювальні прилади до парових котлів, паски
безпеки (крім призначених для транспортних
засобів і спортивного споряддя), паяльники
електричні, паяльні апарати електричні, пенсне, оправи до пенсне, футляри на пенсне,
шнурки до пенсне, перегінні апарати для
лабораторного досліджування, переговорна
апаратура (внутрішня), переговорні трубки,
передавачі далекого зв'язку (телекомунікація), передавачі електронних сигналів, передоплатні механізми для телевізорів, перемикальні електричні апарати, перемикальні щити, перемикачі, перемісні комп'ютери, перемотувачі фотографічні, переривники, перетворювачі електричні, перископи, перфокартні
машини конторські, печі лабораторні дослідницькі, пирометри, детектори підроблених монет, підрублювачі швацькі, підставки для стікання фотографічні, жилети для плавання,
пояси для плавання, планіметри, планшети (геодезичні інструменти), пластини акумуляторні,
плати кремнієві (до інтегрованих схем), пристрої для різання плівки, плівки зекспоновані,
плотери, прилади для аналізування повітря,
поградуйований скляний посуд, подільники
напруги електричні, пожежні драбини рятувальні, пожежні насоси (помпи), пожежні сигналізатори, пожежні стволи, пожежні судна,
пожежні ударні пристрої (бияки), поземники
(прилади для визначання горизонтальності)
(ватерпаси), покажчики швидкості, поливальні
протипожежні системи; поляриметри, попереджальні трикутники для несправних транспор10.2.21
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тних засобів, поплавці для плавання, посилювальні лампи електронні, посилювачі, поштові
ваги, лічильники поштових марок, праски електричні, призми оптичні, авдіо- і відео приймачі, прикурювачі автомобільні, пробівки, провідники електричні, проводи електричні, проводи телефонні, проводка електрична, програвачі, пристрої для змінювання голок програвачів, проекційні апарати, проекційні екрани, прозірки (слайди), центрувальні пристрої
для прозірок (слайдів), рамки на прозірки,
прозіркові проектори, промивальні посудини
(фотографія), протигази (крім призначених для
штучного дихання), протизавадні пристрої
електричні, протизасліпове скло, протизасліпові козирки, протизасліпові щитки, протикрадіжні запобіжні пристрої електричні, протикрадіжні попереджальні пристрої, протипожежні
покриви, прутки для шукання підземних джерел води, прямовиси, пульти керування електричні, пускові кабелі (жильники) до моторів,
радари, радіо до транспортних засобів, радіологічні апарати промислові, радіологічні екрани промислові, радіопередавачі далекого зв'язку (телекомунікація), радіоприймачі, радіотелеграфні станції, радіотелефонні станції, радіощогли, рамки на слайди, растри для фотоцинкографії, рахівниці, рахувальні машини, пристрої для виписування рахунків, регулівні прилади електричні, регулятори напруги до транспортних засобів, регулятори числа обертів
до програвачів, рейки (геодезичні інструменти), рейсмуси, реле електричні, прилади для
вимірювання товщини реміню (вичинена шкіра), апарати і устатковання, що виробляють
рентґенівське проміння (крім лікарських), рентґенівські апарати, крім лікарських, рентґенівські плівки зекспоновані, рентґенівські трубки,
крім лікарських, рентґенограми, крім лікарських, реостати, респіратори (крім призначених
для штучного дихання), респіратори для проціджування (фільтрування) повітря, респіраторні маски (крім призначених для штучного
дихання), реторти, тримачі реторт, рефрактометри, рефрактори, решітки до пластин електричних акумуляторів, різьбові (нарізеві) калібри, розважальні приставки до телевізорів,
розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок, розніми контактні (електричні з'єднувачі),
розпізнавальні жили електричних проводів,
розпізнавальні картки магнітні, розподільчі автомати, розподільчі пульти електричні, розподільчі шафи електричні, розподільчі щити електричні, розрядники грозові, розсувні калібри,
ртутні поземники (ватерпаси), рукавиці для
водолазів, рукавиці для захисту від рентґенівського проміння промислові, рукавиці для захисту у разі нещасних випадків, рупори до
гучномовців, рятувальні апарати і споряддя,
рятувальні брезенти, рятувальні буї, рятувальні жилети, рятувальні плоти, рятувальні
пояси, рятувальні сітки, свисткові сигнали
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тривоги, світловідбивальні круги одежні для
запобігання транспортним аваріям, світлокопіювальні апарати, світлофільтри фотографічні, секстанти, сигналізатори в тумані, крім
вибухових, сигналізація світлова або механічна, сигнальні ліхтарі, фари, сигнальні пристрої, сигнальні свистки, сигнальні щити світиві
або механічні, сирени, сітки безпеки, сітки для
захисту у разі нещасного випадку, сканери
(обладдя для обробляння інформації), скафандри, скло з електропровідним покривом, слайди, слайдові проектори, солеміри, сонари,
сонячні батареї, спалахові сигнальні ліхтарі,
спектрографи, спектроскопи, спидометри, спиртові поземники (ватерпаси), спиртометри, спідометри, спостерігальна апаратура електрична, спостерігальні прилади, спускові механізми фотозатворів, стереоскопи, стереоскопні апарати, стічники фотографічні, сульфітометри, суматори, супутники на наукові потреби, сушарки (фотографія), сушильні апарати для фотографій, сферометри, схиломіри,
таксометри; тахометри, текстові процесори,
телевізори, телеграфні апарати, телеграфні
друкувальні апарати, телеграфні проводи, телеметри, телескопи, телефонні апарати, телефонні передавачі, телефонні трубки, температурні індикатори, теодоліти, теплорегулівні
пристрої, точні (прецизійні) терези, термоелектронні лампи, термоелектронні лампи (радіо),
термометри, крім лікарських, термостати, термостати до транспортних засобів, тиглі (лабораторні), покажчики тиску, реєстратори тиску,
автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів, тискоміри, тископоказувальні затички до вентилів, ткацькі лупи,
торговельні автомати, транзистори (електроніка), транспортири (вимірювальні інструменти), трансформатори електричні, трансформатори
знижувальні електричні, тренажери для керування або перевіряння транспортних засобів,
триноги (штативи) до фотоапаратів, урометри, факсимільні апарати, детектори фальшивих монет, апарати лабораторні для ферментацї, фізичні апарати і прилади, фільтри для
ультрафіолетового проміння (фотографія),
флуоресцентні екрани, фотоапарати, фотоблискавки, фотоглянцювачі, фотоелементи,
фотозатвори, фотозбільшувачі, фотокопіювальні апарати; фотолабораторії, фотометри,
фототелеграфні апарати, футляри на фотоапарати і фотознаряддя (спеціальні), прилади
для аналізування харчових продуктів, хвильоміри, хімічні апарати і інструменти, хроматографи лабораторні, хронографи (прилади для
записування часу), циклотрони, цідила (фільтри) до протигазів, цідила (фільтри) до респіраторів, цукроміри, прилади для реєстрування часу, часові вимикачі автоматичні, крім
годинникових, прискорювачі частинок, частотоміри, пристрої для вимірювання швидкості
(фотографія), прилади для перевіряння шви10.2.23
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дкості транспортних засобів, автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних
засобів, шкарпетки електронагрівні, прилади
для вимірювання товщини шкур, шоломи, каски захисні (захистові), штативи до фотоапаратів, шумоміри, щитки для захисту обличчя
робітників, щитки для захисту очей, якорі електричні.
Кл. 16: Папір, картон і вироби з них, що не належать
до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім
меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що
не належать до інших класів); ігрові карти; друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари,
що включені до 16 класу, в тому числі: авторучки, адресні машини, адресні пластинки до
адресних машин, адресні штампи, печатки,
акварелі, акварельні фарби, акваріуми хатні,
накривки на акваріуми хатні, альбоми, альманахи, арифметичні таблиці, архітектурні макети, атласи, дошки паперові або картонні для
афіш, об'яв, білети, біологічні зразки для мікроскопів (навчальний матеріал), бланки, формуляри, блокноти для креслення, блокноти
письмові, брошури, буклети, бульбашкове пластмасове опаковання, валки до друкарських
машинок, валки малярні, вбиральний папір,
верстатки, пакети паперові на вершки, вивіски
паперові або картонні, таблички паперові або
картонні, видання друковані, викрійки для
шиття одягу, викрійки для шиття плаття, вимочки, вимочники, вимпели паперові, рідини
для виправляння канцелярські, витиральне
знаряддя канцелярське, витиральні шаблони,
зразки вишивок, відривні календарі, пристрої
для виготовляння віньєток, віск для моделювання, крім зубничого, віск запечатувальний
(сургуч), віскозні листи обгорткові, вітальні
листівки, вугільні олівці, газети, гальваностереотипи, гектографи, географічні карти, герби
(паперові печатки), гігієнічний папір, гістологічні зразки для навчання, глобуси земної кулі, горшечниці (вмістинки на квіткові горщики)
паперові, готовальні, грав'юри, гравіювальні
дошки, графічні друковані роботи, графічні
зображення, графічні репродукції, гумки витиральні, гумки канцелярські, декелі друкарських машинок нетекстильні, дитячі нагрудники
паперові, дитячі підгузки паперові або целюлозні (одноразові), дитячі серветки паперові
або целюлозні (одноразові), діаграми, папки
на документи канцелярські, теки на документи канцелярські, друкарська продукція, друкарське полотно нетекстильне, друкарське устатковання перемісне канцелярське, друкарські кліше, стрічки до друкарських машинок,
друкарські пробільники, друкарські шрифти,
друковані розклади, друкові видання періоди10.2.24
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чні, папір для електрокардіографів, естампи,
єднальні смужки (книжкових оправ), сперфоровані картки до жакардових ткацьких верстатів, жетони контрольні, журнали (періодичні
видання), завіски, фіранки, заслони паперові,
закладки книжкові, зап'ястні тримачі письмового приладдя, запечатувальні облатки, запечатувальні пристрої канцелярські, матеріали
для запечатування канцелярські, печатки для
запечатування, записники, записники канцелярські, затискачі для карток покажчиків, затискачі для ручок, зволожувачі канцелярські,
зволожувачі повітря канцелярські, змінні торби паперові до пилососів, знаряддя для зернування (оздоблювання) книжкових оправ,
зошити для малювання, зошити для писання
або креслення, зразки почерків, ігрові карти,
інформаційні бюлетні, кавові цідила (фільтри)
паперові, календарі-довідники, календарі, калька паперова, калька тканинна, камені літографські, канцелярські дірявники, скриньки на
канцелярські товари, картонні шабатури на
капелюхи, карти, карти морські, картини обрамовані або необрамовані, картинки, картки,
картон з деревної маси на канцелярські потреби, картонні вироби, картонні тубуси, картотеки канцелярські; каталоги, квитанційні книжки канцелярські, квитки, клавіші друкарських
машинок, клеї (природні) на канцелярські або
побутові потреби, клеї (рослинні) на канцелярські або побутові потреби, клейкі стрічки
на канцелярські або побутові потреби, клейковина (клей природний) на канцелярські або
побутові потреби, клейстер крохмальний на
канцелярські або побутові потреби, клейстер
на канцелярські або побутові потреби, книги,
книги головні, книги записів, верстати і машини для книгооправних робіт канцелярські, книжки, окраї книжок, оправи до книжок, кнопки
канцелярські, кнопки креслярські, чорнильні
стрічки до комп'ютерних принтерів, паперові
стрічки або картки для записування комп'ютерних програм, запечатувальні пристрої канцелярські для конвертів, конверти канцелярські, конфеті, копіювальний папір, копіювальні
голки креслярські, коробки картонні або паперові, коробочки на штампи, печатки, косинці
креслярські, котки до чорнильних стрічок, тримачі для крейди, крейда літографська, крейда
розмічальна, креслярське приладдя, креслярські дошки, креслярські інструменти, креслярські лекала, креслярські пера, креслярські
рейсшини, матеріали з крохмалю для пакування, кульки, пакети паперові, липкі смуги на
канцелярські або побутові потреби, розподільники липких стрічок канцелярські, липкі
стрічки на канцелярські або побутові потреби,
листи целофанові обгорткові, лінійки креслярські, лінійки чотирикутні, глина для ліплення,
матеріали для ліплення, пасти для ліплення,
літери (шрифти друкарські), літографії, літографічні мистецькі твори, малюнки, малюнки
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перевідні, мапи (географічні), пакети для куховарення в мікрохвильових печах, мішки
(конверти, торбинки) паперові або пластмасові для пакування, мішки на сміття паперові або
пластмасові, множильні апарати, чорнильні
пластини до множильних апаратів, множильні
пристрої та машини, мольберти, музичні вітальні листівки, набиральні дошки (друкарські),
набиральні столи (друкарські), навощений папір, навчальні матеріали, крім приладів, апаратів, наклейки канцелярські, налички, крім
тканинних, напальки канцелярські, ножі для
паперу канцелярські, ножі фальцювальні канцелярські, носовики (хусточки носові) паперові, нумерувальні апарати, обгортки канцелярські, обгортковий папір, обкладинки канцелярські, обкладинки на паспорти, облікові картки
канцелярські, олеографи, олівці, гострилки до
олівців, грифелі до олівців, загострювальні пристрої для олівців, тримачі для олівців, олівці
автоматичні, олівці грифельні, папір на опаковання, матеріали на оправи книжкові, нитки,
шнури на оправи книжкові, полотно на оправи
книжкові, офорти, офортні (гравіювальні) голки, папір для пакування, палітри для художників, пантографи креслярські, пап'є-маше,
паперові стрічки, застібки для скріплювання
паперу, затискачі для скріплювання паперу,
різаки для паперу канцелярські, папір в аркушах канцелярський, папір для реєструвальних приладів, папір з деревної маси, папки на
папери, пастелі (олівці), пелюшки паперові
або целюлозні (одноразові), пенали, пера
канцелярські, пера письмові, пера письмові
золоті, пергаментний папір, перочистки, печатки, печаткові подушечки, письмова крейда,
письмове приладдя, письмове приладдя (набори), письмовий папір, письмові грифельні
дошки, письмові інструменти, письмові набори канцелярські, підручники, підставки для рук
художникам, підставки до ручок і олівців, підставки до фотографій, підставки під карафи
паперові, підставки під пивні кухлі, підставки
під штампи, печатки, підстілки паперові, пісенники, плакати, плани, плівки пластикові розтяжні для пакування, пляшкове опаковання
паперове або картонне, пляшкові обгортки паперові або картонні, повідомчі листи канцелярські, подрібнювачі паперу канцелярські, покажчики, полотно на картини, портрети, посудини на хатні акваріуми, посудини на чорнила, поштові листівки, поштові марки, прапорці
паперові, прес-пап'є, пристрої для прикріплювання фотографій, пробійники канцелярські,
прогумоване полотно на канцелярські потреби, прогумовані стрічки канцелярські, проспекти рекламні, рахувальні таблиці, реглети,
реєстраційні журнали, реєстраційні картки канцелярські, реєстри, папір для рентґенівських
знімків, риб'ячий клей на канцелярські або
побутові потреби, ручки до штампів, печаток,
ручки перові, ручні наличкувальні пристрої,
10.2.26
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рушники паперові, світивий папір, світлокопії
(синьки), серветки косметичні паперові, серветки паперові для знімання гриму, серветки
паперові столові, сигарні кільця, скальковини,
скоби зшивальні канцелярські, скобозшивальні пристрої канцелярські, скорозшиви (на
папери), скороскріпи (на папери), скребачки
канцелярські, скриньки на канцелярські товари, скріпки канцелярські, срібний папір, сталеві літери, сталеві пера, стеатит (крейда кравецька), столова білизна паперова, столові підставки паперові, столові скатерки паперові,
стрижні до кулькових ручок, таблиці арифметичні, таці для сортування і рахування грошей
(монет), таці на листи, теки на папери, тераріуми хатні (віварії), тканини на книжкові оправи, транспаранти канцелярські, трафарети,
трафарети канцелярські, трафарети на малювання, тримачі для чекових книжок, туалетний
папір, туші, фарби в коробках (шкільне приладдя), фігурки, статуетки із пап'є-маше, фотограв'юри, франкувальні машини, хромолітографії, пензлі для художників, циркулі креслярські, цифри друкарські, цідильний (фільтрувальний) папір, цідильні (фільтрувальні)
матеріали паперові, часописи, часописи гумористичні, чашечки для розводіння акварельних фарб, чорнило, чорнило для виправляння
(геліографія), чорнильне полотно до машин,
що репродукують документи, чорнильниці, чорнильні печаткові подушечки, чорнильні пластини до множильних апаратів, чорнильні прилади, чорнильні стрижні, чорнильні стрічки,
чорнильні стрічки до комп'ютерних принтерів,
чотки, чохли на викройки, шабатури (картонні
або паперові), шабатурки (картонні або паперові), шаблони, шаблони канцелярські, швацька крейда, шкільне приладдя канцелярське,
шкільні дошки, штампи, щітки малярні.
Кл. 18: Ремінь (вичинена шкіра), штучний ремінь і товари з них, що не належать до інших класів;
шкури тварин; валізи і дорожні сумки; зонти,
парасольки, ціпки, тростини; упряж і лимарні
вироби; всі товари, що включені до 18 класу,
в тому числі: альпенштоки, альпіністські палиці, батоги, бодрюш (газонепроникна плівка з
кишок тварин), валізи дорожні, ручки до валізок, валізки на документи, устілки ремінні (з
вичиненої шкіри) до взуття, вичинені шкури,
віжки, бумажники на візитні картки, паски до
військового споряддя, вмістинки на ключі (ремінні), вмістинки на речі туалету (незаповнені), вмістища із звулканованого волокна (фібри), вудила для тварин (упряж), вуздечка (гнуздечка) (упряж), гаманці, гаманці кишенькові,
гаманці не з коштовних металів, гаманці сітчасті не з коштовних металів, господарські
торби, сумки, торби на дичину (мисливське споряддя), сумки ремінні (з вичиненої шкіри) на
дорожні набори, кільця до дощових зонтів або
парасольок, ручки до дощових зонтів або парасольок, ціпки (ковіньки, тростини) до дощо10.2.27
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вих зонтів або парасольок, чохли на дощові
зонти або парасольки, шпиці до дощових зонтів або парасольок, замша, крім чистильної,
заплечники, заплечники (ранці) шкільні, застібки до сідел, зонти дощові, калитки сітчасті не
з коштовних металів, канчуки, канчуки багатокінцеві, коробки ремінні (з вичиненої шкіри) на
капелюхи, каркаси до дощових зонтів або
парасольок, каркаси сумок жіночих, кишки
для виробляння ковбас, клапани ремінні (з
вичиненої шкіри), паски до ковзанів, ковінькистільці, кожухи ремінні (з вичиненої шкіри) на
пружини і ресори, конверти ремінні (з вичиненої шкіри) для пакування, наколінники для
коней, торби для коней, коробки із звулканованого волокна (фібри), коробки ремінні (з вичиненої шкіри) або ременекартонні, лайка
(ремінь), ленчики сідел, меблеві обшиви ремінні (з вичиненої шкіри), мішки (торбинки, конверти) ремінні (з вичиненої шкіри) для пакування, мішки речові, молескін (штучний ремінь),
нагайки, налигачі, намордники, нашийники для
тварин, недовуздки, нитки ремінні (з вичиненої шкіри), обладунки металеві упряжеві, оброті, сумки дорожні на одяг, одяг для тварин,
парасольки сонячні, паски вузькі ремінні (з
вичиненої шкіри), паски до підборіддя ремінні
(упряж), паски ремінні (з вичиненої шкіри) через плече, паски ремінні (лимарні вироби), паски упряжеві, перевісі ремінні (з вичиненої шкіри), підпірки для сідел, плескаті валізки, плечові паски ремінні (з вичиненої шкіри), пляжні
сумки, поводи, повідки ремінні (з вичиненої
шкіри), подорожні скрині, подорожні сумки, попони для коней, попруги ремінні (з вичиненої
шкіри), портфелі ремінні (з вичиненої шкіри),
посторонки упряжеві, путлиці, ранці, ремінні (з
вичиненої шкіри) шнури, ремінні (з вичиненої
шкіри) шнурки, ремінокартон, саквояжі, чапраки під кінські сідла, сідла кінські, сітки-сумки
господарські, скриньки ремінні (з вичиненої
шкіри) або ременекартонні, сумки ремінні (з
вичиненої шкіри) на слюсарні інструменти, смики ремінні (з вичиненої шкіри), деталі гумові
до стремен, стременні паски, сумки для альпіністів, сумки для носіння дітей, сумки жіночі,
сумки на колесах, сумки туристські, шкури
тварин, торбинки ремінні (з вичиненої шкіри)
для пакування, трензельні гнуздечка, укривала хутрові, упряжеві обладунки не з коштовних металів, хлисти, хомути для коней, шкури
худоби, хутро, чапраки, чемодани дорожні,
шаньки, шкільні сумки, торби, портфелі, шкурки (хутро), шори (упряж).
Кл. 20: Меблі, дзеркала, картинні рами; вироби (що
не належать до інших класів) з дерева, кори,
очерету, комишу, верби, рогу, кістки, слонової
кістки, китового вуса, панцеру черепах, черепашок, бурштину, перламутру, морської пінки
і замінників цих матеріалів або з пластмас; всі
товари, що включені до 20 класу, в тому
числі: багети картинних рам, баки неметалеві,
10.2.28
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завіски, фіранки з бамбуку, бамбукові вироби,
обручі неметалеві на барила, барила неметалеві, бібліотечні полиці, бісерні завіски, фіранки, запони декоративні, болти неметалеві, крани до бочок неметалеві, обручі неметалеві на
бочки, підставки неметалеві під бочки, бочки
дерев'яні для відстоювання вина, бочки неметалеві, бочки причальні неметалеві, браслети
розпізнавання неметалеві лікарняні, буди для
хатніх тварин, бункери неметалеві, бурштин
жовтий, бурштинові пластини, бурштинові стрижні, буфети, буфети перемісні (меблі), обмежувачі вантаження неметалеві для залізничних вагонів, вантажні піддони неметалеві, діжі
неметалеві для замішування вапняного розчину, вентилі водогінні пластмасові, вентилі
неметалеві, крім деталей машин, верстати,
верстатні лещата неметалеві, вивіски дерев'яні або пластмасові, таблички дерев'яні або
пластмасові, вирізьблені вироби, вироби мистецькі дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові, високі кріселка для дітей, вишивальні
п'яльця, візки (меблі), віконні обладунки неметалеві, вітрини, вітрини (меблі), вішалки-стояки для одягу, вішалки плечикові, вішалкові
гачки неметалеві, віяла особисті (неелектричні), вмістини серветкові закріпні неметалеві,
вмістища на рідини і гази неметалеві і немуровані, вмістища неметалеві для зберігання і
перевозіння, вмістища неметалеві на скраплене паливо, вмістища пластмасові для пакування, застібки неметалеві до вмістищ, посудин, водогінні клапани пластмасові, устілки
знімні до водогінних раковин, водяні матраци
нелікарські, воскові фігури, вощини до вуликів, вулики, рамки дерев'яні до вуликів, стільники до вуликів, вустричні черепашки, газетні
вітрини, гайки неметалеві, гачки для одягу
неметалеві, гачки до завісок, фіранок, запон,
гачки неметалеві до одягових вішалок, ґвинти
неметалеві, гнізда для хатніх тварин, ґрати до
камінів, дверні обладунки неметалеві, дверні
таблички неметалеві, дверцята до меблів, дерев'яні смужки, держаки, ручки до інструментів неметалеві, держална мітел неметалеві,
держална прапорів, дзеркальні плитки, дзиґлики, дивани, дитячі ліжка, дошки для ключів,
дошки для об'яв, стояки до дощових зонтів
або парасольок, драбини дерев'яні або пластмасові, драбини самостійні неметалеві, драбинні щаблі, клапани пластмасові дренажних
труб, столи для друкарських машинок, дюбелі
неметалеві, жердини неметалеві, журнальні
полиці, зав'язки до завісок, фіранок, запон,
карнизи до завісок, фіранок, запон, кільця до
завісок, фіранок, запон, коточки до завісок,
фіранок, запон, рейки до завісок, фіранок,
запон, завіски, фіранки, запони бісерні декоративні, заклепки неметалеві, закупорювальні
ковпачки неметалеві, замки (крім електричних) неметалеві, замки неметалеві до транспортних засобів, заскочки неметалеві, засло10.2.29

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

Назва суду, номер та дата
прийняття рішення

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва частково

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

ни пластинчасті внутрішні, застібки неметалеві до вмістищ, посудин, застібки неметалеві
до пляшок, засувки неметалеві, засувки неметалеві, крім деталей машин, затвори неметалеві, крім деталей машин, затискальні ґвинти
неметалеві до линв, кодол, затискачі до линв,
кодол и труб пластмасові, затички (чопи) неметалеві, затички неметалеві, затулки до камінів, затулки неметалеві, крім деталей машин, рухомі декорації, що відтворюють звуки,
золотники неметалеві, крім деталей машин,
кадоби неметалеві, канапи, капелюхові вішалки, каркаси ліжок дерев'яні, карнизи картинних рам, рейки картинних рам, картки-ключі
пластмасові (некодовані), картотечні шафи
(меблі), кафедри, підставки під квіткові горщики, китовий вус, необроблений або частково оброблений, кілки до наметів неметалеві,
кілки неметалеві, підставки під кімнатні рослини (меблі), кісся неметалеві (держална до
кіс), клапани неметалеві, крім деталей машин, клепки (бочкові), клямки неметалеві, ковпачки неметалеві до пляшок, козли для пиляння дров, колиски, колиски плетені, коліщата
неметалеві до меблів, колоди для рубання
м'яса (столи), комишеві плетивні матеріали,
комоди, конторки (меблі), конторські меблі,
коралі, корки, корки до пляшок, корки до пляшок нескляні, неметалеві, негумові, корки
неметалеві, коробки дерев'яні або пластмасові, коромисла, котки дерев'яні на пряжу, шовк,
шнури, котки неметалеві, немеханічні для
гнучких труб, кошики неметалеві, коші (великі
кошики), коші на рибу, креслярські столи,
кріселка, крісла (з підлікотниками), кубла для
хатніх тварин, лави (меблі), ліжка, ліжка для
хатніх тварин, ліжкові коліщата неметалеві,
ліжкові обладунки неметалеві, лікарняні ліжка, лікарські шафи, люстра, м'які крісла, манежі для дітей, манекени, масажні столи, матраци, матраци пружинні, меблеві обладунки неметалеві, меблеві переділки дерев'яні, меблеві полиці, меблі металеві, меблі шкільні,
медові стільники, мисники (шафи, полиці на
посуд), мішки спальні туристські, морська пінка, нагелі неметалеві, надувні матраци нелікарські, надувні подушки нелікарські, надувні
подушки постільні нелікарські, надувні рекламні предмети, накривки неметалеві до пляшок, намотувальні котки неметалеві, немеханічні для гнучких труб, настили неметалеві,
настінні тарілки, диски (оздоби) нетекстильні,
ходунки для немовлят, ножові руків'я неметалеві, номери будинків неметалеві несвітиві,
номерні таблички неметалеві, обладунки неметалеві до трун, одягові чохли (зберігальні),
оздоби пластмасові до меблів, оздоби пластмасові до харчових продуктів, оленячі роги,
опаковання для скла або порцеляни, опудала
птахів, опудала тварин, ослінчики під ноги,
ослони (меблі), очеретяні плетивні матеріали,
пазурі тварин, панцери черепах, панцери
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черепах роблені, пекарські кошики на хліб,
піддони неметалеві для перевозіння вантажів, піддони неметалеві для переміщування
вантажів, перламутр, необроблений або частково оброблений, крісла для перукарень, письмові столи, соломинки для пиття, підголовники (меблі), підпірки до рослин або дерев,
підставки (меблі), підставки під рахувальні машини, плавучі вмістища неметалеві, пластини
неметалеві реєстраційні, плетені вироби, плетиво солом'яне, ящики на пляшки, пляшкові
футляри дерев'яні, погруддя дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові, погруддя для
шиття одягу, подушки-валики, подушки, подушки диванні, полиці для зберігання, полиці до
картотечних шаф (меблі), посріблене скло (на
дзеркала, люстра), постільні речі, крім білизни, поштові скриньки неметалеві, немуровані,
урни для праху, прилавки (столи), пюпітри,
ратиці тварин, роги тварин, роги, необроблені
або частково оброблені, розпізнавальні таблички неметалеві, ротангова пальма, рундуки
на харчі (м'ясо) неметалеві, рундуки неметалеві, рухомі декорації, сажі на рибу, скарбнички не з коштовних металів, скло посріблене
(на дзеркала, люстра), скрині дерев'яні або
пластмасові, скрині неметалеві, скриньки на
іграшки, слонова кістка рослинна, слонова кістка, необроблена або частково оброблена,
смуги з коркової кори, собачі буди, солом'яні
смуги, солом'яні, сінні матраци (сінники), софи, сплетені з соломи вироби, крім циновок,
статуетки дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові, статуї дерев'яні, воскові, гіпсові або
пластмасові, стелажі (меблі), стільниці, стільці, стільці металеві, стільчики, стінні чопи неметалеві, столи, столи металеві, столики на
коліщатах, столики на коліщатах для комп'ютерів, стояки до рушниць, суднові трапи неметалеві перемісні для пасажирів, таці неметалеві, тримачі для завісок, фіранок, запон, крім
текстильних, труни, туалетні столики, умивальники (меблі), чани неметалеві, черепашки,
чопи неметалеві, шарніри неметалеві, шафи,
шафи на документи, шафи на одяг, шафи на
харчі (м'ясо) неметалеві, шезлонги, шерехаті
колоди для котів, ширми (меблі), шківи, блоки
пластмасові до запинал, шківи, блоки пластмасові до заслон, шпаківні, шпильки неметалеві, штучні медові стільники, шурупи неметалеві, шухляди, щіткові колодки, ясла стійлові,
ящики дерев'яні або пластмасові, ящики неметалеві.
Кл. 21: Домашнє або кухонне начиння і вмістини (не
з коштовних металів і не покриті ними);
гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові
матеріали; знаряддя для чищення; сталева
вовна; необроблене або частково оброблене
скло (крім будівельного); вироби із скла,
порцеляни та череп'яні, що не належать до
інших класів; всі товари, що включені до 21
класу, в тому числі: абразивні подушечки
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кухонні, автоклави (скороварки) неелектричні,
аерозольні пирскачі нелікарські, бавовняний
непотріб для чищення, балони, банки, затискачки для білизни, прищіпки для білизни, білоглиняний посуд, помазки для бриття, тримачі помазків для бриття, щіточки для брів,
бутлі, бутлі обплетені, вази на фрукти, вази
не з коштовних металів, вафельниці неелектричні, великі вази настільні не з коштовних
металів, ложки для взування, щітки для взуття, вибивала килимові (ручні), вивіски порцелянові або скляні, винопробівники (сифони),
вирізальне знаряддя для печива, високі кухлі
на пиво не з коштовних металів, відкорковники, кошики з наборами посуду для відпочинку на природі, відра, відра на вугілля (мірні),
віники, вішалки-розтяжки для одягу, вішалкирозтяжки для сорочок, вмістинки металеві на
паперові серветки, вмістинки на легкий сніданок, вмістинки на мило, вовна сталева для
чищення, вовняний непотріб для чищення,
водяні пристрої для чищення зубів та ясен,
волосся для щіток, ганчірки для витирання
пилу з меблів, ганчірки для миття підлоги,
ганчірки для чищення, ганчірки, просочені
мийними засобами, для прибирання, гасильники до свічок не з коштовних металів, гачки
для застібання черевиків тощо, глеки не з коштовних металів, глечики не з коштовних металів, годівниці, годівниці для тварин, нагрівачі
неелектричні годувальних пляшок, гончарні
вироби, городчики хатні для вирощування рослин, горшечниці (вмістинки на квіткові горщики) непаперові, горщики, горщики квіткові,
графини, гребені, гребені для волосся (з
рідкими зубцями), гребені для тварин, гребені
електричні, футляри на гребені, гребінці для
тварин, гребінці електричні, прилади неелектричні для знімання гриму, держала до губок,
дверні ручки порцелянові, дезодорувальні апарати особисті, димопоглиначі побутові, дитячі
купелі переносні, дошки для різання кухонні,
дошки прасувальні, жорсткі щітки, замша для
чищення, застібки накривок до казанків, горщиків, затички скляні, збивачки неелектричні,
збивачки неелектричні побутові, змішувальні
машини неелектричні побутові, змішувачі неелектричні побутові, змішувачі ручні (для готування коктейлів), зубні щітки, зубні щітки
електричні, зубочистки, ізотермічні мішки, кавники неелектричні не з коштовних металів,
кавові млинки ручні, кавові набори не з коштовних металів, кавові перколятори неелектричні, кавові цідильця неелектричні, казани,
казанки, казанки солдатські, казанки череп'яні, карафи, карафки (на оцет або олію) не з
коштовних металів, каструлі, качалки (кухонні), квачі з довгим держалном, келихи не з
коштовних металів, керамічні вироби побутові, килимочистки механічні, клейоварки, клітки
для хатніх тварин, клоччя для чищення, койця
для птахів, палички для помішування коктей10.2.32
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лів, пастки на комах, кондитерські торбинки з
наконечником, щітки для коней, копили розтягальні, корита для худоби, коробки скляні,
косметичне приладдя, котли, кошики побутові
не з коштовних металів, прасувальні преси для
краваток, крапельнички винопробівні, кремнезем, частково оброблений, небудівельний, крихтозбиральні лотки, кришталевий посуд, кулі
скляні, кулясті ручки порцелянові, кухлі не з
коштовних металів, куховарське начиння неелектричне, куховарські форми, кухонне начиння не з коштовних металів, чистильні мочалки металеві до кухонного посуду, кухонний
посуд (набори), кухонні горщики, кухонні казанки, кухонні рожни металеві, щітки для чищення лампових скелок, лискувальний ремінь
(вичинена шкіра), лискувальні апарати і машини побутові неелектричні, лискувальні матеріали, крім лискувальних препаратів, паперу або каменю, лискувальні пристрої неелектричні, лискувальні пристрої неелектричні до
взуття, лискувальні рукавиці, листове скло
необроблене, відра на лід, форми на лід, лійки, набори на лікери, ручне знаряддя для виговляння локшини, лопатки (кухонне начиння), лопатки (столове приладдя), лопатки на
пироги, лопатки на торти, лотки з підстілками
(для хатніх тварин), майоліка, масельнички,
тримачі до меню, тримачі для мила, мильниці-підставки, мильниці, миски, щітки для миття
посуду, мишоловки, мітли, млинки побутові
ручні, мозаїка скляна, небудівельна, хлопавки
для мух, мухоловки (пастки або вінички), набори на прянощі, набори столові не з коштовних металів, накривки до казанків, горщиків,
накривки до масельничок, накривки на посуд,
термоізольовані посудини на напої, напувалки, насадки до поливальниць, насадки на поливальні шланги, насоси (помпи) для поливання квітів і рослин, начиння побутове не з
коштовних металів, бункери на непотріб, коробки на непотріб, щіточки до нігтів, нічні
горщики, столові підставки під ножі, ножі для
тіста, носики для наливання, ночви для прання, обертні таці, обплетені сулії, овочеві таці,
пристрої для сушіння одягу, білизни, оленяча
шкура для чищення, олійнички не з коштовних металів, опалінове скло, опалове скло,
ополоники кухонні, ощаднички неметалеві, палички до їжі, пальнички для пахощів, розтяжники пальчат, паперові тарелі, тарілки, пирскачі парфумів, пастки на пацюків, перемішувальні ложки (кухонне начиння), млинки ручні
на перець, перечниці не з коштовних металів,
печівниці (вмістини на печиво), пивні кухлі,
пилозбиральне ганчір'я, пилозбирачі неелектричні, пирскачі, пирскачі зрошувальні, підставки (столове начиння), підставки під карафи
непаперові і не з столового полотна, підставки під квіти та рослини (квіткове опоряджання), підставки під праски, підставки під яйця,
підставки під яйця не з коштовних металів,
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підстілкові ящики (лотки) для хатніх тварин,
пір'яні мітелки для знімання пилу, піскові годинники, пластини-запобіжники збіганню молока під час кип'ятіння, пляшечки не з коштовних металів, пляшки, пляшкові добувачки,
побутові млинки неелектричні, погруддя з
порцеляни, кераміки або скла, подушечки-мочалки чистильні, подушечки чистильні, поемальоване скло, позначальні кільця для птахів,
позначальні кільця для свійських птахів, поклади (яйця штучні до гнізд), поливальниці, поливальні механізми, полотняні відра, порцеляновий посуд, посуд не з коштовних металів,
посудини для готування коктейлів, посудини
для пиття, посудини ритуальні не з коштовних
металів, посудини скляні обплетені, посудини
холодильні, посудинки металеві для готування льоду та заморожених напоїв, пральні
дошки, чохли на прасувальні дошки, преси
для прасування штанів, прилади на олію та
оцет не з коштовних металів, пристосовання
для скидання чобіт, пробійники для прочищання отворів, просіювачі золи (побутове
начиння), пташині ванни, пухівки до пудри,
пудрениці не з коштовних металів, ресторанні
таці не з коштовних металів, решета (побутові), підставки під решітки для жарення, решітки для жарення (побутові), роги для пиття, рожни металеві кухонні, розбризкувачі, розбризкувачі для поливання квітів і рослин, рукавиці садівничі, рукавиці, пальчата господарські, салатниці не з коштовних металів, свічники
не з коштовних металів, свічникові розетки не
з коштовних металів, кільця не з коштовних
металів до серветок, накривки на сирниці,
сита побутові, сифони для газованої води,
сільнички з дірочками не з коштовних металів, сільнички не з коштовних металів, скло
(посудини), скло до вікон транспортних засобів (напівготове), скло з тонкими електричними провідниками всередині, скло, необроблене або частково оброблене (крім будівельного), скловата, крім ізоляційної, скловолокно
кварцове нетекстильне, скловолокно, крім
ізоляційного або текстильного, скловолоконні
нитки нетекстильні, склопосуд кольоровий,
скляний порошок для оздоблювання, скляні
балони, посудини, вмістини, скляні баньки
(посудини), скляні накривки, скляні пляшечки
(посудини), скляні чопи, склянки на питво,
сковороди, скороварки (автоклави) неелектричні, скребниці, смажильниці неелектричні, урни, ящики на сміття, соковичавниці неелектричні побутові, статуетки з порцеляни, кераміки або скла, статуї з порцеляни, кераміки або
скла, столовий посуд (крім ножів, виделок та
ложок) не з коштовних металів, столові тарілки не з коштовних металів, сулії, сумочки на
туалетне приладдя, супниці не з коштовних
металів, сушильні пристрої для білизни, тази,
тарелі, тарілки паперові, тарілочки не з коштовних металів, таці побутові не з коштовних
10.2.34

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

Назва суду, номер та дата
прийняття рішення

(141) Дата
припинення дії
свідоцтва частково

(511) Перелік товарів і/або послуг обмежено таким:

металів, таці побутові паперові, термоізольовані вмістини, термоізольовані вмістини на
харчі, термоси, термоси харчові, тертки (побутове начиння), тістечкові форми, тримачі для
зубочисток не з коштовних металів, тримачі
до рушників не з коштовних металів, туалетне
приладдя, вмістинки на туалетне приладдя,
тримачі до туалетного паперу, туалетні губки,
туалетні щітки, урни не з коштовних металів,
фаянсовий посуд, фігурки (статуетки) з порцеляни, кераміки або скла, фляги, фляги
дорожні, форми (кухонне начиння), харчові
холодильні пристрої з теплообмінними рідинами побутові, дошки для різання хлібу, хлібниці, холодники переносні неелектричні, холоднички (відерця на лід), художні вироби з
порцеляни, кераміки або скла, цебри, цідила
до поливальниць, цідилки не з коштовних
металів, цідилки побутові, цукерниці не з коштовних металів, цукорниці не з коштовних
металів, цяцьковинки китайські з порцеляни,
чавунні казани неелектричні, заварнички для
чаю не з коштовних металів, чайники заварювальні не з коштовних металів, чайники неелектричні, чайниці не з коштовних металів,
чайні набори не з коштовних металів, чайні
цідильця не з коштовних металів, чари, чашки
не з коштовних металів, чашки, стакани паперові або пластмасові, череп'яні вироби,
чистильне знаряддя (ручне), швабри, швабри
морські, шовк-сирець на зубничі потреби,
вішалки-розтяжки для штанів, штопори, щетина свиняча, щітки з щетини тварин, щітки для
чищення посудин і вмістищ, щітки електричні
(крім деталей машин), щіткові вироби, ясла
для тварин, ясла для худоби.
Кл. 24: Тканини і текстильні вироби, що не належать
до інших класів; ковдри, покривала і скатерки;
всі товари, що включені до 24 класу, у тому
числі: тканини газонепроникні на аеростати,
бавовняні тканини, байка (тканина), білизна
для домашнього господарства, білизна з візерунчастого полотна, білизна постільна, білизняні тканини, більярдне сукно, бортівка, бумазея, ванні пальчата, вельвет, вимпели непаперові, тканина з візерунками для вишивання,
вовняні тканини, волосяна тканина, ворсисті
тканини на завіски, покривала тощо, газова
тканина, серветки для знімання гриму тканинні, дамаск (візерункові тканини), дверні запони, джерсі (тканина), джутові тканини, доріжки
настільні, дорожні пледи, еластичні тканини,
завіски, фіранки, запони текстильні, збористі
шпалери текстильні, знамена, канва до гобелену або до вишивання, підкладки текстильні
до капелюхів, ковдри вовняні, ковдри стебновані, ковдри стьобані, коленкор, конопляне полотно, конопляні тканини, коци, креп (тканина), крепон, білизна для купання, крім одягу,
ліжкові покривала, ліжкові покривала паперові, ліжкові укривала, ліжники, льонні тканини,
марабу (тканина), марля, марля полотняна на
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сир, матеріали текстильні, меблеві покриви
пластмасові, меблеві покриви текстильні, меблеві чохли, міткаль, мішковина, накидки на
подушки, налички тканинні, наматрацники, неткані текстильні матеріали, носовики (хусточки носові) текстильні, оббивкові тканини на
меблі, оксамит, офсетне полотно текстильне,
парча, підбивкові тканини, підкладкові тканини, пластмасові замінники тканин, чохли на
подушки, полотно, постільні речі, пошивки (наволічки), прапори, прапорці непаперові, прогумоване полотно, крім канцелярського, прозора тканина (зефір), простирадла, простирала, протимоскітні сітки, пухові ковдри, пухові
укривала, тканини з волокна рамі, рукавиці
туалетні, рушники для скла, рушники текстильні, рядовина, савани, фланель на санітарно-гігієнічні потреби, серветки-підстилки столові текстильні, серветки косметичні текстильні, серветки під карафки (столове полотно),
серветки текстильні, серветки текстильні столові, синельні тканини, ситець, ситотканини,
ситцева тканина вибивна, сітчасті фіранки,
завіски (тюлеві), склотканини текстильні, спальні мішки (вкладні-простирадла), спідкові тканини, столова білизна текстильна, столові
серветки (непаперові), стяги, тафта (тканина),
теплоклейкі тканини (що їх клеять гарячими),
тик льонний, тик матрацний, тканина з візерунками для вишивання, тканини з трави еспарто, тканини на взуття, тканини на прапори, тканини на текстильні потреби, тканини, подібні
до шкур тварин, трикотажні тканини, тримачі
для фіранок, завісок, запон текстильні, тюль,
устілкова тканина до взуття, фетр, фланель,
фланель на санітарно-гігієнічні потреби, хоругви, церати (на полотні), цідильні (фільтрувальні) матеріали текстильні, цупка тканина на
постілки, шевйот (тканина), шовкові тканини,
шовкові тканини на друкарські шаблони, шпалери текстильні, штучний шовк.
Кл. 25: Одяг, взуття, наголовні убори; всі товари, що
включені до 25 класу, в тому числі: апостольники (черничі убори), берети, блузи матроські, боа (горжетки), бриджі (одяг), буци, великі
коміри (одяг), одяг для велосипедистів, верхній одяг, взуттєві передки, металеві обладунки до взуття, набійки на взуття, носкові частини взуття, протиковзові засоби для взуття, ранти до взуття, взуття спортивне, вилоги (одяг),
відлоги (одяг), вовняний трикотаж (одяг), вставки до сорочок, вуалі (одяг), одяг з габардину,
галстуки, гамаші із застібками, гетри, зав'язки
на гетри, гімнастичні туфлі, готовий одяг, готові спідки до одягу, грації, дерев'яне взуття,
дитячі пелюшки з текстилю, дитячі фартушки
непаперові, дитячі штанці, жилети, зав'язки
на штани, знімні коміри, калоші, кальсони, камзоли, камізельки, капелюхи, каркаси для капелюхів, каптури (одяг), капці, картузи, кашкети, кашне, кишені до одягу, ковпаки, кожухи,
кожушанки, козирки до наголовних уборів,
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колготки, комбінації (спідня білизна), комбінезони (одяг), коміри (одяг), короткі гетри, корсажі (жіноча білизна), корсети (спідня білизна), костюми, костюми для водних лиж, костюми для купання, костюми для плавання,
костюми маскарадні, краватки, краги, взуття
для купання, плавки для купання, сандалі для
купання, халати для купання, шапочки для купання, штанці для купання, куртки, лижні черевики, лівреї, ліфчики-корсети, ліфчики, майки, манжети (одяг), манішки, манішки до сорочок, мантильї, мітри (одяг), муфти (одяг), муфти для ніг неелектронагрівні, навушники (одяг),
наголовні пов'язки (одяг), накидки (одяг), накидки короткі жіночі, накидки хутряні, натільна
білизна (одяг), непромокавий одяг, однострої,
одяг для автомобілістів, одяг для гімнастики,
одяг з ременю (вичиненої шкіри), одяг із штучного ременю, орарі (церковний одяг), очіпки,
п'ятки до панчіх, пальта, пальчата (одяг), пантофлі, панчішні вироби, панчішні підв'язки,
панчохи, паперовий одяг, парки (одяг ескімосів), паски (одяг), підбори, підв'язки для шкарпеток, підв'язки круглі панчішні, підошви, підпахівники, підтяжки, підштанки, піжами, плащі,
пляжне взуття, пляжний одяг, полотняні туфлі
та сандалі, посаги для немовлят (одяг), потовбиральні панчохи, пояси (одяг), пояси (спідні), пуловери, одяг з реміню (вичинена шкіра),
одяг із реміню штучного, ризи, робочий одяг,
робочі халати, рукавиці, рукавиці (одяг), сандалі, сарі, светри, сорочки, сорочки для гольфу, спідниці, спідниці нижні, спіднички дитячі,
спідній одяг, протипотовий спідній одяг, спідня білизна, спортивні трикотажні вироби, спортивні туфлі, сукні, тоги, трикотажні вироби
(одяг), труси, туфлі, тюбетейки, устілки (до взуття), фартухи (одяг), формений одяг, футболки, футбольні черевики, шпичаки до футбольних черевиків, халати, халяви чобіт, хустинки
(нашийні), хутро (одяг), циліндри (наголовні
убори), чепці, черевики, черевички із шнурками, чоботи, шалі, шапки, шарфи, шарфи наголовні мереживні, шкарпетки, шлейки до одягу
(підтяжки), штани, шуби, ярмулки.
Кл. 27: Килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви для підлоги; шпалери (нетекстильні); всі
товари, що включені до 27 класу, в тому числі: килими до автомобілів, вінілові покриви на
підлогу, газони, дерен штучні, гімнастичні килими, мати, збористі шпалери нетекстильні,
килимки, килимки для витирання ніг, килимки
до ванних кімнат, килимові підстилки, рогожі з
комишу, очеретяні рогожі, покриви на підлогу,
покриви на підлогу ізоляційні, постілки, постілки для витирання ніг, протиковзові килими,
шпалери паперові.
Кл. 28: Ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові
прикраси; всі товари, що включені до 28
класу, в тому числі: альпіністське споряддя,
басейни для плавання (ігрові), рукавиці для
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бейсболу, більярдні киї, наконечники до більярдних київ, більярдні кулі, більярдні розмітники, більярдні столи, більярдні столи з монетними автоматами, блоки будівельні (іграшки), сани для бобслею, боксерські рукавиці,
брязкальця, булави для художньої гімнастики,
ведмеді плюшові, велосипеди-тренажери,
верші (рибальське знаряддя), виявники клювання (рибальське приладдя), волани бадмінтонні, волосіні для рибалення, вудки, гантелі,
гарпунні рушниці (спортивне знаряддя), гачки
рибальські, гилки для гольфу, гирі (спортивні), устатковання для гімнастикі, гойдалки,
пальчата для гольфу, торби на коліщатах або
без них для гольфу, дельтаплани, дзвоники
для новорічних ялинок, дзиґи (іграшки), диски
спортивні, доміно (гра), дошки для серфінґу з
вітрилом, дошки пружні (спортивне приладдя), дошки шахові, дошки шашкові, дротики
(списи для кидання), еспандери, іграшки для
жартів і витівок, жилки (з кишок тварин) для
рибалення, забавки для гулянок, забавкові
маски, закріпини до лиж, захисні (захистові)
перекладки (частини спортивного споряддя),
зброя фехтувальна, зменшені моделі транспортних засобів, змії паперові, іграшки для
домашніх тварин, іграшкові автомобілі, іграшкові пістолети, крем'яхи для гри, кружальця
(марки) для гри, м'ячі для гри, ракетки для
гри, ігри автоматичні, непередоплатні, безтелевізорні, ігри електронні безтелевізорні, ігри
з кільцями, чашки на ігрові кості, ігрові кулі,
ігрові повітряні кулі, камери до м'ячів, кеглі,
кеглі (гра), китайське доміно, кільця для кидання, кімнати лялькові, ковзани, ковзани з черевиками, ковзани роликові, коники-гойдалки,
конструктори (гра), кості ігрові, крейда для
більярдних київ, торби на крикет, устатковання для гри в кулі, кульки для ігор, ласти для
плавання, летючі диски (іграшки), лижі, підошовні покриви на лижі, лижі водні, лижі для
серфінґу, лижні мастила, лижні облямівки,
луки для стрільби, ляльки, пляшечки з сосками для ляльок, ляльковий одяг, лялькові ліжка, лялькові хатки, м'які (плюшові) іграшки, устатковання для манежів для верхової їзди,
маріонетки, маски театральні, маски фехтувальні, мильні бульбашки (забавки), мішені, мішені летючі, стенди для стрільби в мішені летючі, моделі транспортних засобів зменшені,
навитки (котушки) для рибалення, накладки
для бортів більярдних столів, наколінники
(спортивне споряддя), налікотники (спортивне
споряддя), столи для настільного тенісу, столи для настільного футболу, настільні ігри,
підставки під новорічні ялинки, прикраси для
новорічних ялинок, крім електричних і ласощів, пальчата для ігор, пальчата фехтувальні,
навитки (котушки) до паперових зміїв, параплани, перекладки захисні (захистові) (частини
спортивного споряддя), підкови для ігор, підсаки для рибалення, пістони до пістолетів
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(іграшки), пістони (іграшки), пневматичні пістолети (іграшки), покажчики клювання (поплавці) (рибальське приладдя), поновлювальні
тренажери, поплавці для рибалення, приладдя рибальське, принади для полювання або
рибалення, принади для рибалення штучні,
ракетки, струни (з кишок тварин) до ракеток,
струни до ракеток, рапіри для фехтування,
ролики до велосипедів-тренажерів, роликові
дошки для катання, рукавиці для ігор, рукавиці фехтувальні, рухомі іграшки, самокати (іграшки), сани спортивні, свічники для новорічних ялинок, дошки для серфінґу, сітки спортивні, скребачки для лиж, сніг штучний на новорічні ялинки, приладдя для стрільби з лука,
тенісні сітки, тілотренувальні пристрої, тобоган (спортивна гра), тренажери-велосипеди,
ролики до тренажерів-велосипедів, тренажери фізкультурні, триктрак (гра), ударні рукавиці (для ігор), гра в фанти, тренажери для фізичних вправ, хлопавки-цукерки (новорічні),
хлопавки (феєрверкові), хокейні гилки, шахи
(гра); шашки (гра), шкура тюленяча (покриви
на лижі), штанги, устатковання для штукарства, щитки (спортивне споряддя), ялинки новорічні штучні.

Передача виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак
для товарів і послуг
(111) Номер
свідоцтва

133912

138583

195586

(770) Ім'я або повне найменування та адреса
попереднього власника свідоцтва

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника
свідоцтва

Кашин Артем Віталійович,
вул. Тимуровців, 35, корп. В, гуртожиток,
м. Харків, 61120;
Васильєв Олександр Борисович,
вул. Сумська, 77/79, кв. 82, м. Харків, 61023
Кашин Артем Віталійович,
вул. Тимуровців, 35, корп. В, гуртожиток,
м. Харків, 61120;
Васильєв Олександр Борисович,
вул. Сумська, 77/79, кв. 82, м. Харків, 61023
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Камянка Глобал Вайн",
вул. Панаса Мирного, 16/13, корп. А,
м. Київ, 01011

Васильєва Катерина Олександрівна,
вул. Кременчуцька, 85, м. Сміла,
Черкаська обл., 20700

195587

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Камянка Глобал Вайн",
вул. Панаса Мирного, 16/13, корп. А,
м. Київ, 01011

195588

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Камянка Глобал Вайн",
вул. Панаса Мирного, 16/13, корп. А,
м. Київ, 01011

195589

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Камянка Глобал Вайн",
вул. Панаса Мирного, 16/13, корп. А,

Реєстраційний номер
рішення

18876

Васильєва Катерина Олександрівна,
вул. Кременчуцька, 85, м. Сміла,
Черкаська обл., 20700

18877

Петренко Ігор Петрович,
вул. Гайова, 7, с. Лісники,
Києво-Святошинський р-н, 08172;
Нерух Станіслав Олександрович,
вул. Акад. Янгеля, 2а, кв. 20, м. Київ, 03057
Петренко Ігор Петрович,
вул. Гайова, 7, с. Лісники,
Києво-Святошинський р-н, 08172;
Нерух Станіслав Олександрович,
вул. Акад. Янгеля, 2а, кв. 20, м. Київ, 03057
Петренко Ігор Петрович,
вул. Гайова, 7, с. Лісники,
Києво-Святошинський р-н, 08172;
Нерух Станіслав Олександрович,
вул. Акад. Янгеля, 2а, кв. 20, м. Київ, 03057
Петренко Ігор Петрович,
вул. Гайова, 7, с. Лісники,
Києво-Святошинський р-н, 08172;

18878

10.2.39

18879

18880

18881

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

1686
100585,
113761

107026,
140993
187663
188413
77967

81090

118869
140694

(770) Ім'я або повне найменування та адреса
попереднього власника свідоцтва

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника
свідоцтва

м. Київ, 01011

Нерух Станіслав Олександрович,
вул. Акад. Янгеля, 2а, кв. 20, м. Київ, 03057
Дейнеко Олексій Ілларіонович,
вул. Харківська, б. 97, м. Чугуїв,
Харківська обл., 63500
Опришко Тарас Пилипович,
просп. Перемоги, 3/23, м. Луцьк,
Волинська обл., 43000;
Мартинюк Валентин Васильович,
вул. Пилипа Орлика, 6, кв. 25, м. Київ,
01024
Нездимовський Вячеслав Вячеславович,
вул. Гната Юри, буд. 6, кв. 46, м. Київ,
03148
Бортов Андрій Сергійович,
вул. Декабристів, 36, м. Одеса, 65006

Слурденко Ірина Володимирівна,
вул. Маяковського, буд. 20, м. Чугуїв,
Харківська обл., 63500
Опришко Тарас Пилипович,
просп. Перемоги, 3/23, м. Луцьк,
Волинська обл., 43000

Шеріф Ахмед,
вул. Леніна, буд. 2, с. Нові Петрівці,
Вишгородський р-н, Київська обл., 07354
Бортова Марина Вікторівна,
просп. Добровольського, 70, кв. 215,
м. Одеса, 65069
Сухомлин Антон Олександрович,
вул. Героїв Сталінграда, 43 В, кв. 82,
м. Київ, 04210
Маслова Наталія Іванівна,
вул. Стражеска, 11, кв. 48, м. Київ, 03126
Мале підприємство у формі Товариства з
обмеженою відповідальністю Фірма
"Лайтек",
вул. Гайдара, 3, кв. 12, м. Одеса, 65074
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Інноваційна група ЛТД",
вул. Тополева, 4/8, к. 41, м. Київ, 03049
Білецький Дмитро Михайлович,
просп. Гагаріна, 78, кв. 102, м. Харків,
61140

197224

Завіруха Ольга Петрівна,
вул. Василя Касіяна, 2, кв. 38, м. Київ,
03191

40921,
55537,
79646

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УВК УКРАЇНА",
вул. Промислова, 5, м. Вишневе,
Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08132
Товариство з обмеженою відповідальністю
"НЬЮ БІЗНЕС МЕДІА",
вул. Спаська, 5, оф. 73, м. Київ, 04071
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Техенерготрейд",
проспект Перемоги, 68/1, офіс 62,
м. Київ-13, 03113
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Трансмарін",
вул. Набережно-Хрещатицька, 3 А, кв. 43,
м. Київ, 04070
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТСТ-ФУДС",
вул. Тимошенка, буд. 29-В, кв. 13,
м. Київ, 04212

74139
83523

108185

154531

Реєстраційний номер
рішення

18882
18883

18884
18885

Сухомлин Максим Олександрович,
вул. Кічкарівська, буд. 42, м. Луцьк, 43001

18886

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАЙВЕЙ",
вул. Вторчерметівська, буд. 4, смт Бабаї,
Харківський р-н, Харківська обл., 62403
Івашов Андрій Геннадійович,
вул. Генерала Петрова, буд. 11, кв. 27,
м. Одеса, 65065

18887

Зброя Андрій Миколайович,
вул. Тополева, буд. 4-8, кв. 69-70,
м. Київ, 03049
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
"БОНДАРНИЙ ДОМ",
вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 39, офіс 8,
м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н,
Київська обл. 08132
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"БЕКРИСТОН",
вул. Кутузова, буд. 18/7, кімната 812-12,
м. Київ, 01133
Товариство з обмеженою відповідальністю
"УВК Україна",
просп. Перемоги, буд. 136, кімната 34,
м. Київ, 03115
Товариство з обмеженою відповідальністю
"АйЕмСі",
вул. Кіквідзе, 14-В, оф. 4, м. Київ, 01103
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Алєксандрія",
площа Спортивна, буд. 1 А № В02/2,
м. Київ, 01001
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ
"ТРАНСМАРІН",
вул. 1-го Травня, буд. 1-А, м. Київ, 02088
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЄВРО ФРУТС УКРАЇНА",
вул. Дмитрівська, буд. 69, офіс 1,
м. Київ, 01135

18889

10.2.40

18888

18890

18891

18892

18893
18894

18895

18896

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

5320
23930,
23931,
61762,
63842,
141176,
155140
31485
75565

78811,
78812
84091,
87795
155288,
164183,
165910,
175170
165462

171815
196186

(770) Ім'я або повне найменування та адреса
попереднього власника свідоцтва

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника
свідоцтва

МЕРІЛ ФІБЕР САС,
Авеню де л'Ермітаж,
62223 Сен Лорен Бланжі, Франція
АРТІКА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД,
38 Хертфорд Стріт, Лондон W1J 7SG,
Англія

НИЛСТАР САУ,
53 авеню Естачіо,
Бланес (Жирона) 17399, Іспанія
Товариство з обмеженою відповідальністю
"МОЛІС",
проспект Леніна, буд. 159, кв. 1,
м. Запоріжжя, 69035

АДА ФЕШН С.а.р.л.,
40, Авеню Монтерей,
L-2163 Люксембург, Люксембург
КонАгра Фудз Пекеджд Фудз, ЛЛСі,
Ван Конагра Драйв, Омаха, Небраска
68102, Сполучені Штати Америки

Теомар Ассетс Лтд.,
Арх. Макаріу ІІІ, 229, Меліза Корт, 3105,
Лімасол, Кіпр
КонАгра Фудз Лемб Вестон, Інк.,
корпорація штату Делавер,
Ван КонАгра Драйв, Омаха,
Небраска 68102, США
Елопак АС,
П.О. Бокс 24, 3431 Спіккестад, Норвегія

ЕЛОПАК СІСТЕМЗ АГ,
Черштрассе 4, П.О. Бокс,
СН-8152 Глаттбругг, Швейцарія
Закрите акціонерне товариство
"Лізоформ",
вул. К. Білокур, 10/15, м. Київ, 14, 01014
Общєство с огранічєнной
отвєтствєнностью "МАША І МЄДВЄДЬ",
ул. Годовікова, 9, стр. 3, г. Москва, 129085,
Російська Федерація
АСАХІ (ГК) ІНТЕРНЕШНЛ КОМПАНІ
ЛІМІТЕД,
Юніт 706, Хелісон Білдінг, № 1 Джубілі
Стріт, Сентрал, Гонконг,
Особливий Адміністративний Район
Народної Республіки Китай
Родріго Мінгель Фонт,
Авінгуда де Вальвідрера 44,
08017 - Барселона, Іспанія
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Спільне підприємство "АКВАВІНТЕКС",
вул. Леніна, 126, смт Великодолинське,
Овідіопольський р-н, Одеська обл., 67832

59808

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Автономні джерела струму",
вул. Новопирогівська, 50, м. Київ, 03045

120649,
144015

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ДІНА-ТЕКС",
вул. Арктічєская, 59, м. Луганськ, 91048
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТОРГОВИЙ ДІМ "СЕДА",
вул. Молодих Шахтарів, 25, м. Донецьк,
83056

161312

178060

Ширков Владислав Леонідович,
вул. Леваневського, 8/7, кв. 257, м. Київ,
03058

Реєстраційний номер
рішення

18897

18898

18899
18900

18901

Лізоформ Ел.Ел.Сі.,
Ферст Флор, Декк Хаус, Зіппора Стріт,
Провайденс Індастріал Естейт,
Махе, Сейшелли
Анімаккорд Лтд,
Ніку Георгіу 6, Блок Ц, 7 флоор,
Флет/Оффіс 703, П.Ц. 1095, Нікосія, Кіпр

18902

ЧІІ СІАНГ ІНДАСТРІАЛ КО., ЛТД.,
1Ф, № 32, Ву Чуань 7 Роад, Вугу Дістрікт,
Нью Тайпей Сіті 248, Ер.Оу.Кей., Тайвань

18904

Індустріал Металкаучо, С.Л.,
Потосі, 4 Найв, Барселона, Іспанія

18905

Шпіц Ігор,
булевардул Москова, 14, блокул 1,
апартаментул 146, мунічіпул Кішінеу, 2068,
Республіка Молдова;
Доманський Ярослав Вікторович,
вул. Ак. Заболотного, буд. 66/1, кв. 47,
м. Одеса, 65123;
Карпук Олександр Семенович,
вул. Ставкова, буд. 28, с. Зміїнець,
м. Луцьк, Волинська обл., 45632
Товариство з обмеженою відповідальністю
"НАЙФ УКРАЇНА",
вул. Драгоманова, буд. 40 літ "З", оф. 237,
м. Київ, 02068
Пуговкін Євген Владиславович,
вул. Арктічєская, 59, м. Луганськ, 91048

18906

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ
"МІРАГРО",
вул. Леніна, буд. 111, м. Красноармійськ,
Донецька обл., 85300
Ширков Олександр Леонідович,
вул. Леваневського, 8/7, кв. 257, м. Київ,
03058

18926

10.2.41

18903

18924

18925

18927

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

69588

69589

3047,
3051,
14345,
35889,
37926,
37927,
142677
8295,
32069,
32918,
32920,
53287,
66864,
69798
87731
90437,
114751
166947

72966

84981,
181861

(770) Ім'я або повне найменування та адреса
попереднього власника свідоцтва

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника
свідоцтва

Березовський Олександр Борисович,
вул. О. Гончара, 55, м. Київ, 34, 01034;
Войтович Станіслав Андрійович,
вул. О. Гончара, 55, м. Київ, 34,
01034
Березовський Олександр Борисович,
вул. О. Гончара, 55, м. Київ, 34, 01034;
Войтович Станіслав Андрійович,
вул. Грушевського, 6, кв. 16, м. Васильків,
Київська обл., 08606
Мерк Шарп і Доум Корп.,
Уан Мерк Драйв, Уайтхаус Стейшн,
штат Нью-Джерсі 08889,
Сполучені Штати Америки

ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ
КОМПАНІ ЛІМІТЕД,
Есперідон, 12, 4 фло, Пі.Сі. 1087, Нікосія,
Кіпр

Реєстраційний номер
рішення

18928

ТЕРРА ФУД МЕНЕДЖМЕНТ
КОМПАНІ ЛІМІТЕД,
Есперідон, 12, 4 фло, Пі.Сі. 1087, Нікосія,
Кіпр

18929

САНТЕН ФАРМАСЬЮТІКАЛ КО., ЛТД.,
9-19, Сімосіндзьо 3-тьоме, Хігасійодогаваку, Осака-сі, Осака-фу 533-8651, Японія

18930

Публічне акціонерне товариство
"Львівська кондитерська фабрика
"СВІТОЧ",
вул. Ткацька, 10, м. Львів, 79019

Сосьєте де Продюі Нестле С.А.,
1800 Веве, Швейцарія

18931

Омельченко Лариса Василівна,
вул. Леніна, 9, кв. 25,
м. Дніпропетровськ, 49020
Приватне підприємство
"Медичний центр "ІНТЕРСОНО",
вул. Антоновича, 102, м. Львів, 79057
ПЛАЗМА ЛЮКС ЛІМІТЕД,
Семістоклі дерві, 41, Гаваіі Нікосія Тауер,
8с флор, офіс 806-807 Пі.Сі. 1066, Нікосія,
Кіпр

ОМЕЛІА ГмбХ,
Раффелспергерстрассе 15/4,
А-1190 Відень, Австрія
Медікавер Холдінг (Кіпр) Лімітед,
Арх. Макарій ІІІ, 197, Гала Тауер,
Флат/Офіс 301, 3030, Лімассол, Кіпр
Товариство з обмеженою відповідальністю
"ПЛАЗМА ЛЮКС ЛІМІТЕД",
вул. Івана Франка / Богдана
Хмельницького, буд. 25/40, офіс 26,
м. Київ, 01030
Товариство з обмеженою відповідальністю
"АКТИВ ПРОЕКТ",
вул. Героїв Сталінграду, буд. 249,
м. Дніпропетровськ, 49000
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "1,ІНКУКРАЇНА",
вул. Івана Мазепи, буд. 10-А, м. Київ,
01010
Вайданич Ігор Васильович,
вул. Єфремова, буд. 68, кв. 4, м. Львів,
79044;
Поліщук Олег Юрійович,
вул. Ак. Лазаренка, буд. 48 "а", кв. 100,
м. Львів, 79026;
Урбанович Олег Павлович,
вул. Запорізька, буд. 13, особ., м. Львів,
79034
Шуліченко Юрій Костянтинович,
вул. О. Брозовського, 78, кв. 8,
м. Кривий Ріг, 50086;
Ястреб Микола Миколайович,
мкр-н Фрунзенський, буд. 8, кв. 31,
смт Широке, Широківський р-н,
Дніпропетровська обл., 53700
Товариство з обмеженою відповідальністю
"DCL ТЕХНОЛОДЖІ",
вул. Юр'ївська, буд. 4-А, м. Харків, 61001

18932

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ДОБРА СПРАВА",
вул. Поля, 2, кв. 3, м. Дніпропетровськ,
49030
Публічне акціонерне товариство
"Український Професійний Банк",
вул. М. Раскової, 15, м. Київ, 02660

88206,
88207

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Компанія Еней",
просп. Перемоги, 67, корпус АПК-3, оф. 310,
м. Київ, 62, 03062

109831

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ТРЕІ-УКРАЇНА",
вул. Орджонікідзе, 67, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл., 50005

185445

Товариство з обмеженою відповідальністю
компанія "МАГНЕТІК",
вул. Іскринська, 37, м. Харків, 61005

10.2.42

18933
18934

18935

18936

18937

18938

18939

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

(770) Ім'я або повне найменування та адреса
попереднього власника свідоцтва

(732) Ім'я або повне найменування та адреса власника
свідоцтва

187664

Шведова Світлана Анатоліївна,
вул. Приозерна, 4, кв. 110, м. Київ, 04211

51860,
64529,
114481,
142637

ДЖОРАН ГЛОБАЛ КОНСУЛЬТАНТС ЛТД.,
П.О. Бокс 3161, Роуд Таун, Тортола,
Британські Віргінські Острови

77811,
81313,
85671

Откритоє акціонєрноє общєство Компанія
"Май",
ул. Озєрная, д. 1 а, г. Фрязіно,
Московская обл., 141190, Росія

80470,
80471,
81175,
146352,
165987

Гулієв Рубен Вартанович,
вул. Гоголя, 7, кв. 2, м. Одеса, 65027;
Гулієв Роберт Рубенович,
вул. Транспортна, 1, смт Великодолинське,
Овідіопольський р-н, Одеська обл., 67832;
Гулієв Шота Рубенович,
Лідерсовський бульвар, 5, кв. 52,
м. Одеса, 65014;
Масленков Володимир Миколайович,
вул. Маршала Говорова, 1-2, кв. 101,
м. Одеса, 65063
Общєство с огранічєнной
отвєтствєнностью "ІНТЕЛ",
Варшавскоє шоссє, д. 75, корп. 1,
г. Москва, 117556, Російська Федерація

Чепцов Георгій Леонідович,
вул. Незалежності, 2, кв. 14, м. Радомишль,
Житомирська обл., 12201
Общєство с огранічєнной
отвєтствєнностью "ГАММІ",
ул. Новая Заря, д. 49, г. Марьіна Горка,
Пуховічскій р-н, Мінская обл., 222810,
Республіка Білорусь
Общєство с огранічєнной
отвєтствєнностью "Май",
ул. Озьорная, дом 1а, г. Фрязіно,
Московская обл., 141191, Російська
Федерація
БАЯДЕРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД,
Карпенісіоу, 30, П.С. 1660, Нікосія, Кіпр

106583

197636

199928

Товариство з обмеженою відповідальністю
"ЮРИДИЧНА ФІРМА "КОНСЕНСУС",
вул. Клочківська, 244, к. 24, м. Харків,
61045
Амеро Груп Інк.,
103 Шем Пенг Тонг Плаза,
Вікторія, Мае, Сейшели

Реєстраційний номер
рішення

18940

18941

18942

18943

Общєство с огранічєнной
отвєтствєнностью "Експєдірованіє.
Маркєтінг. Транспорт",
Алтуф'євскоє шоссе, д. 75В, г. Москва,
127410, Російська Федерація
СІАМП СЕДАП,
4, Куаі Антоіне 1 ер, МС-98000, Монако

18944

Общєство с огранічєнной
отвєтствєнностью "АТР-Холдінг",
уліца Садовая, 119, г. Балаково,
Саратовская область, 413840,
Російська Федерація

18946

18945

Видача ліцензії на використання знака для товарів і послуг
(111) Номер
свідоцтва

Ім'я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім'я або повне найменування та адреса
ліцензіата

45877

Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030

Божко Олександр Миколайович,
вул. Плехнівська, буд. 98а, кв. 20,
м. Харків, 61001
Бойченко Володимир Олексійович,
пр. Перемоги, буд. 66, кв. 266,
м. Харків, 61204
Ярошенко Наталя Валентинівна,
пр. Московський, буд. 300, кв. 285,
м. Харків, 61032
Олексієнко Тетяна Самуілівна,
пр. Перемоги, буд. 72г, кв. 49,
м. Харків, 61202
Таран Жанна Леонідівна,
вул. Вокзальна, буд. 2/16, кв. 2,
м. Харків, 61009
Качоренко Сергій Віталійович,
вул. Другої П’ятирічки, буд. 19, кв. 168,
м. Харків, 61007

45877
45877
45877
45877
45877

10.2.43

Вид
ліцензії

ЛН

Реєстраційний номер
рішення

18907

ЛН

18908

ЛН

18909

ЛН

18910

ЛН

18911

ЛН

18912

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

Ім'я або повне найменування та адреса ліцензіара

Ім'я або повне найменування та адреса
ліцензіата

45877

Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030

ЛН

45877

Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
Федорова Ольга Валеріївна,
провулок Колісниченківський, 3-й, буд. 7,
м. Харків, 61030
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
"КВАДРАТ",
вул. Мира, 19-А, смт Покотилівка,
Харківська обл., 62458
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ТАКСІФОЛІЯ",
вул. Мічуріна, 39 А, оф. 208, м. Білгород,
308002, Російська Федерація
Тернавський Юрій Іванович,
вул. Пулковська, 20, м. Маріуполь,
Донецька обл., 87553

Маслова Наталія Анатоліївна,
в'їзд Набережний, буд. 4, кв. 97,
смт Пісочин, Харківський р-н,
Харківська обл., 62416
Ковтуненко Олена Іванівна,
вул. Володимирська, буд. 45, кв. 8,
м. Харків, 61004
Харланова Ольга Вікторівна,
проїзд 2-й Панасівський, 20а, кв. 6,
м. Харків, 61052
Рибушкіна Ольга Миколаївна,
пр. Перемоги, буд. 77, кв. 51,
м. Харків, 61174
Сухойван Олег Миколайович,
вул. Роганська, буд. 156, кв. 6,
м. Харків, 61172
Самилова Юлія Юріївна,
вул. Пономаренківська, буд. 20,
м. Харків, 61106
Шевченко Владіслав Миколайович,
вул. Валдайська, буд. 26, кв. 50,
м. Харків, 61009
Тімченко Костянтин Миколайович,
вул. Ньютона, буд. 139, кв. 204,
м. Харків, 61096
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ТОРГОВИЙ ДІМ "КВАНТУМ",
вул. Мира, 19-А, смт Покотилівка,
Харківська обл., 62458

45877
45877
45877
45877
45877
45877
147750

190539

203183

Вид
ліцензії

Реєстраційний номер
рішення

18913

ЛН

18914

ЛН

18915

ЛН

18916

ЛН

18917

ЛН

18918

ЛН

18919

ЛН

18920

ЛН

18921

Бобокало Сергій Вікторович,
вул. Труда, 11, м. Лебедин,
Сумська обл., 42200

ЛВ

18922

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ЕКОІЛЛІЧПРОДУКТ",
вул. Свободи, б. 20, м. Маріуполь,
Донецька обл., 87506

ЛН

18923

Виправлення очевидних помилок у публікаціях щодо свідоцтв на знаки
для товарів і послуг
(111) Номер
свідоцтва

Дата публікації та
номер бюлетеня

6199

10.07.2015.
Бюл. № 13
15.03.2007.
Бюл. № 3

72881
78765
78766
80237
80238

10.07.2007.
Бюл. № 10
10.07.2007.
Бюл. № 10
10.08.2007.
Бюл. № 12
10.08.2007.
Бюл. № 12

Слід читати

(732) Манюфактур де Табак Хайнц ван Ландевік С.а.р.л.;
Люксембург, Люксембург (LU)
(732) Товариство з обмеженою відповідальністю "Дружківський фарфоровий
завод";
вул. Педагогічна, 18, м. Дружківка, Донецька обл., 84205 (UA)
(732) Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська сировина" ЛТД;
вул. Шота Руставелі, 23, м. Київ, 01023 (UA)
(732) Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська сировина" ЛТД;
вул. Шота Руставелі, 23, м. Київ, 01023 (UA)
(732) АНКОР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД;
Лампусас, 1, 1095, Нікосія, Кіпр (CY)
(732) АНКОР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД;
Лампусас, 1, 1095, Нікосія, Кіпр (CY)
10.2.44

Промислова власність. Офіційний бюлетень № 22, 2015
(111) Номер
свідоцтва

Дата публікації та
номер бюлетеня

87303

10.06.2008.
Бюл. № 11
25.06.2008.
Бюл. № 12

93646

Слід читати

(732) Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Субос";
вул. Генерала Наумова, 23-Б, м. Київ, 03164 (UA)
(732) Спільне українсько-англійське підприємство "Західна нафтова група" у
формі товариства з обмеженою відповідальністю;
вул. Кременецька, 38, м. Луцьк, Волинська обл., 43010 (UA) "

Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про передачу
виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак для товарів
і послуг
(111) Номер
свідоцтва

Реєстраційний номер
рішення

164200

18675

12.10.2015
Бюл. № 19

171243

18676

12.10.2015
Бюл. № 19

193373

18677

12.10.2015
Бюл. № 19

Слід читати

Дата публікації
відомостей про
передачу виключних
майнових прав та
номер бюлетеня

(732)
Мороз В'ячеслав Олександрович,
вул. Леніна, буд. 59, кв. 6, м. Київ, 02088
(732)
Мороз В'ячеслав Олександрович,
вул. Леніна, буд. 59, кв. 6, м. Київ, 02088
(732)
Мороз В'ячеслав Олександрович,
вул. Леніна, буд. 59, кв. 6, м. Київ, 02088

ЛН - ліцензія невиключна
ЛВ - ліцензія виключна
М - міжнародна реєстрація знака

Видача дубліката свідоцтва на знак для товарів і послуг
(111) Номер
свідоцтва

(111) Номер
свідоцтва

(111) Номер
свідоцтва

30796
32773А
32773

139550
149132
158441

171674
184640

10.2.45

