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№ 144619
Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг".

о

Зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для
товарів і послуг 12 вересня 2011 р.

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України

М.В. Паладій

(in)

(190) U A
(181) Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва:

26.10.2020

(210) Номер заявки:

щ 2010 16595

(220) Дата подання заявки:

26.10.2010

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

12.09.2011,
Бюл. № 17

144619

(540) Зображення знака:

(591) Зазначення кольору чи жовтий
поєднання кольорів, що
чорний
охороняються:
(732) Власник:
Повне товариство «Ломбард «Золота Скриня» ТОВ «Кредитне товариство №1» і
компанія»
вул. Маршала Тимошенка, 13 А, н/п № 626-офіс, м. Київ, 04212 (UA)

(511) Індекси Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і
послуг:
Кл. 35 - Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи;
агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на
купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний
продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки;
випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування
виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги телефонних відповідачів для
відсутніх абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби;
передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування
товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове
розвідування; ділові довідки; множення документів; допомога в керуванні справами;
досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність;
записування повідомин; представляння продуктів через засоби комунікації з метою
роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання
статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з
громадськістю; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування;
наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або
промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування
ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами;
консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування
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справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки
споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування)
інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва;
консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників;
оцінювання лісу (дерева) на пні; послуги манекенників для рекламування або сприяння
продажеві; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів;
послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних
матеріалів; оформляння вітрин; оцінювання вовни; перевіряння рахунків (аудит);
передплачування телекомунікаційних послуг для інших; перенаймання приміщень;
готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з
розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна
допомога); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання
постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів;
послуги з порівнювання цін; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування
рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця
на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства;
наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів;
готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання
(розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння
продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних
автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; фотокопіювання; шукання
відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших; розміщування в одному
місці, на користь іншим особам, товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та
купувати ці товари за загальними каталогами цих товарів або у магазинах оптової та
роздрібної торгівлі.
Кл. 36 - Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з
нерухомістю; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; банківські операції;
надавання прямого доступу до банківських рахунків з хатнього (домашнього) комп'ютера;
агентства вертання боргів; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); взаємні
безготівкові (клірингові) розрахунки; створювання взаємних фондів; випускання дорожніх
чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання
коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до
добродійного фонду; доброчинство фінансове; податкове експертування; наймання
(орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; страхування життя;
посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання наймової плати;
збирання пожертв; страхування здоров'я; інформування про зміни біржового курсу;
інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування
фінансове; консультування щодо страхування; наймання (орендування) офісів (контор)
(нерухомого майна); електронне переказування коштів; оцінювання коштовностей;
обслуговування за кредитними (виплатними) картками; купування на виплат (в кредит);
лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; послуги щодо
ліквідування фірм (фінансові); агентства нерухомого майна; керування нерухомим
майном; оцінювання марок; оцінювання мистецьких творів; митне посередництво; морське
страхування; надавання позики на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна;
посередництво у найманні нерухомого майна; страхування від нещасних випадків;
оцінювання предметів нумізматики; послуги щодо опікунства; оцінювання фінансове
(страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; послуги пенсійних кас;
перевіряння справжності чеків; підзаставні банківські позики; страхування від пожеж;
надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у
поручництві; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво
біржове; зберігання у сейфах; страхове посередництво; послуги фахівців із страхування;
довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; фінансування;
посередницькі послуги щодо цінних паперів.
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Виписка
з Державного реєстру свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг

(111)
(151)
(210)
(220)

Номер свідоцтва:
Дата реєстрації:
Номер заявки:
Дата подання заявки:

144619
12.09.2011
ш 2010 16595
26.10.2010

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
(732)

Власник:
Повне товариство «Ломбард «Золота Скриня» ТОВ «Кредитне
товариство №1» і компанія»;
вул. Жуковського, 8. м. Київ, 03022 (UA)

Продовження дії свідоцтва на знак для товарів і послуг
(156)

Дата продовження строку дії
свідоцтва:

04.06.2020

(186)

Очікувана дата закінчення строку
продовження дії свідоцтва:

26.10.2030

Номер бюлетеня та дата публікації:

Бюл. № 13 від 10.07.2020 р.

Виписка видана станом на 10.07.2020 р.
Заступник Міністра
розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства України

О ригіналом цього докум ента с електронний докум ен тч ідентифікатором 3165090720.
Для отримання оригіналу документа необхідно:
1.1 Іерейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org.
2.Обрати пункт меню "Сервіси - Отримати оригінал документу"
3 .Вказати ідентифікатор докум енту т а натиснути кнопку "Завантажити"

Д.О. Романович

