
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
1 НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНА 
(190) UA

(ні) 40715
(151) 15.06.2004

СВІДОЦТВО
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ

на знак 
для товарів і подля товарів і послуг 
видано відповідно до Закону країни 

 

«Про охорону прав знаки для тяВарів і послуг»

Голова Державного Департаменту 
інтелектуальної власності

(181) 13.05.2012
(210) 2002053810
(220) 13.05.2002
(450) 15.06.2004. Бюл. № 6
(732) Закрите акціонерне товариство 

«Європейський страховий альянс»; 
вул. Володимирська, 46, м. Київ, 34, 
01034; UA

(540)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ 
АЛЬЯНС

(511)
Кл. 35: Реклама; керування справами; ділове 

адміністрування; канцелярські роботи; всі 
послуги, що включені до 35 класу.

Кл. 36: Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з 
нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу.
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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: http://www.me.gov.ua, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про внесення змін до відомостей Державного реєстру свідоцтв України на 
знаки для товарів і послуг

(220800000000040715199107962410181

25.10.2018 № 39756/ПМ/18

Стосовно свідоцтва № 40715
Заявка №2002053810

Адресат: ПрАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" 
вул. Ямська, 28 Літера А, 
м. Київ, 03038 (UA)

Повідомляємо, що стосовно свідоцтва України на знак для товарів і 
послуг № 40715 внесено зміни до відомостей Державного реєстру свідоцтв 
України на знаки для товарів і послуг на підставі:

клопотання власника свідоцтва від 30.08.2018 р. № 18/ЗМ/Вх№ 175544, 
про що здійснено публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова 
власність» № 20 за 2018 рік.

Додаток: виписка з Державного реєстру.

Директор 
департаменту 
інтелектуальної 
власності

В.О.Жалдак



/

Виписка
з Державного реєстру свідоцтв України 

на знаки для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва: 40715
(151) Дата реєстрації: 15.06.2004
(210) Номер заявки: 2002053810
(220) Дата подання заявки: 13.05.2002

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:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС";
вул. Ямська, 28 Літера А, м. Київ, 03038 (UA)

Номер бюлетеня та дата публікації:

Виписка видана станом на 25.10.2018 р.

Бюл. № 20 від 25.10.2018 р.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 
І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНА 
(190) U А

(пі) 40716
(151) 15.06.2004

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ

СВІДОЦТВО
на знак

для товарів і

Голова Державного Департаменту 
інтелектуальної власності

видано відповідно до Закону 
«Про охорону прав на знаки для і послуг»

(181) 13.05.2012
(210) 2002053811
(220) 13.05.2002
(450) 15.06.2004. Бюл. № 6
(732) Закрите акціонерне товариство 

«Європейський страховий альянс»; 
вул. Володимирська, 46, м. Київ, 34, 
01034; UA

(540)

ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ 
АЛЬЯНС

(5И)
Кл. 35: Реклама; керування справами; ділове 

адміністрування; канцелярські роботи; всі 
послуги, що включені до 35 класу.

Кл. 36: Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з 
нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу.



і
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: http://www.me.gov.ua, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до відомостей Державного реєстру свідоцтв України на 
знаки для товарів і послуг

25.10.2018 № 39757/ПМ/18

Стосовно свідоцтва № 40716
Заявка № 2002053811

Адресат: ПрАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" 
вул. Ямська, 28 Літера А, 
м. Київ, 03038 (UA)

|22080000000004071619910798241013|

Повідомляємо, що стосовно свідоцтва України на знак для товарів і 
послуг № 40716 внесено зміни до відомостей Державного реєстру свідоцтв 
України на знаки для товарів і послуг на підставі:

клопотання власника свідоцтва від 30.08.2018 р. № 18/ЗМ/Вх№ 175549, 
про що здійснено публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова 
власність» № 20 за 2018 рік.

Додаток: виписка з Державного реєстру.

Директор 
департаменту 
інтелектуальної 
власності

В.О.Жалдак



Виписка
з Державного реєстру свідоцтв України 

на знаки для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва: 40716
(151) Дата реєстрації: 15.06.2004
(210) Номер заявки: 2002053811
(220) Дата подання заявки: 13.05.2002

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:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС";
вул. Ямська, 28 Літера А, м. Київ, 03038 (UA)

Номер бюлетеня та дата публікації: Бюл. № 20 від 25.10.2018 р.

Виписка видана станом на 25.10.2018 р.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 
І НАУКИ УКРАЇНИ

(in) 40717
(151) 15.06.2004

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ

СВІДОЦТВО
на знак

для товарів і

Голова Державного Департаменту 
інтелектуальної власності

видано відповідно до 
«Про охорону прав на знаки і послуг»

(181) 13.05.2012 (540)
(210) 2002053812
(220) 13.05.2002
(450)
(732)

15.06.2004. Бюл. № б
Закрите акціонерне товариство 
«Європейський страховий альянс»; 
вул. Володимирська, 46, м. Київ, 34, 
01034; UA

(5П)
Кл. 35:

EUROPEAN 
INSURANCE 
ALLIANCE

Кл. 36:

Реклама; керування справами; ділове 
адміністрування; канцелярські роботи; всі 
послуги, що включені до 35 класу.
Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з 
нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу.



ш
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

(Мінекономрозвитку України)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: http://www.me.gov.ua, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

О о

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до відомостей Державного реєстру свідоцтв України на 
знаки для товарів і послуг

О

о ' '

CD 1 ""
О

25.10.2018 № 39758/ПМ/18

Стосовно свідоцтва № 40717
Заявка №2002053812

Адресат: ПрАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" 
вул. Ямська, 28 Літера А, 
м. Київ, 03038 (UA)

Повідомляємо, що стосовно свідоцтва України на знак для товарів і 
послуг № 40717 внесено зміни до відомостей Державного реєстру свідоцтв 
України на знаки для товарів і послуг на підставі:

клопотання власника свідоцтва від 30.08.2018 р. № 18/ЗМ/Вх№ 175539, 
про що здійснено публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова 
власність» № 20 за 2018 рік.

Додаток: виписка з Державного реєстру.

Директор 
департаменту 
і нте л екту ал ьн ої 
власності

В.О.Жалдак
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/5-М/Г



Виписка
з Державного реєстру свідоцтв України 

на знаки для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва: 40717
(151) Дата реєстрації: 15.06.2004
(210) Номер заявки: 2002053812
(220) Дата подання заявки: 13.05.2002

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:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС";
вул. Ямська, 28 Літера А, м. Київ, 03038 (UA)

Номер бюлетеня та дата публікації: Бюл. № 20 від 25.10.2018 р.

Виписка видана станом на 25.10.2018 р.

Державний секретар

О.Ю.Перевезенцев



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ 
І НАУКИ УКРАЇНИ

(in) 40718
(151) 15.06.2004

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ

СВІДОЦТВО
на знак

для товарів і послуг

Голова Державного Департаменту 
інтелектуальної власності

видано відповідно до Закону України 
«Про охорону ' "їв і послуг»

(181)
(210)
(220)
(450)
(732)

13.05.2012
2002053813
13.05.2002
15.06.2004. Бюл. № 6

(540)

(5И)
Кл. 35:

Кл. 36:

Закрите акціонерне товариство 
«Європейський страховий альянс»; 
вул. Володимирська, 46, м. Київ, 34, 
01034; UA

Реклама; керування справами; ділове 
адміністрування; канцелярські роботи; всі 
послуги, що включені до 35 класу.
Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з 
нерухомістю; всі послуги, що включені до 36 класу.
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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 

(Мінекономрозвитку України)

вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, тел. 253-93-94, факс 226-31-81
Web: http://www.me.gov.ua, e-mail: meconomy@me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про внесення змін до відомостей Державного реєстру свідоцтв України на 
знаки для товарів і послуг І8
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25.10.2018 № 39759/ПМ/18

Стосовно свідоцтва № 40718
Заявка №2002053813

Адресат: ПрАТ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" 
вул. Ямська, 28 Літера А, 
м. Київ, 03038 (UA)

Повідомляємо, що стосовно свідоцтва України на знак для товарів і 
послуг № 40718 внесено зміни до відомостей Державного реєстру свідоцтв 
України на знаки для товарів і послуг на підставі:

клопотання власника свідоцтва від 30.08.2018 р. № 18/ЗМ/Вх№ 175534, 
про що здійснено публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова 
власність» № 20 за 2018 рік.

Додаток: виписка з Державного реєстру.

Директор 
департаменту 
інтелектуальної 
власності

В.О.Жалдак



Виписка
з Державного реєстру свідоцтв України 

на знаки для товарів і послуг

(111) Номер свідоцтва: 40718
(151) Дата реєстрації: 15.06.2004
(210) Номер заявки: 2002053813
(220) Дата подання заявки: 13.05.2002

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:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС";
вул. Ямська, 28 Літера А, м. Київ, 03038 (UA)

Номер бюлетеня та дата публікації: Бюл. № 20 від 25.10.2018 р.

Виписка видана станом на 25.10.2018 р. А

Державний секретар 
Міністерства економічного розвитку 
і торгіВлі^У  країн її

М.П

О.Ю.Перевезенцев


