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(181) Очікувана дата
закінчення строку дії
свідоцтва:

19.07.2029

(210) Номер заявки: m201922766
(220) Дата подання заявки: 19.07.2019
(450) Дата публікації

відомостей про видачу
свідоцтва та номер
бюлетеня:

17.11.2021,
Бюл. № 46

(591) Інформація щодо
заявлених кольорів:

червоний, синій, жовтий,
зелений, чорний, білий

(540)   Зображення знака:

(732) Власник(и):

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
пл. Духновича, 2, м. Мукачево, Закарпатська обл., 89600 (UA)

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

Кл. 16 Папір та картон; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії;
канцелярські товари та офісне приладдя, крім меблів; пластмасові листи, плівки та
пакети для обгортання і пакування; авторучки; банти паперові, крім галантерейних
виробів  або  прикрас  для  волосся;  блокноти  (канцелярські  товари);  брошури;
буклети; вивіски паперові або картонні; газети; герби (паперові знаки); гірлянди з
прапорців паперових; гравюри; графічні зображення; друковані видання; друковані
графічні роботи; етикетки паперові або картонні;  журнали (періодичні видання);
зображення перевідні; картини (малюнки) обрамлені або необрамлені; картки для
сповіщення (канцелярські  товари);  картки;  квитки;  листівки рекламні;  малюнки;
папір для пакування; підставки для фотографій; підставки паперові під вмістини для
напоїв; підставки під пивні кухлі; підстилки паперові на столи; підстилки паперові
під  столові  прибори;  портрети;  прапори паперові;  пристрої  для  прикріплювання
фотографій; стрічки паперові, крім галантерейних виробів або прикрас для волосся;
стрічки  та  картки  паперові  для  записування  комп'ютерних  програм;  таблички
паперові або картонні; фігурки з пап'є-маше; статуетки з пап'є-маше; фотогравюри.

Кл. 21 Домашнє або кухонне начиння і вмістини; посуд для приготування їжі та столові
прибори, крім виделок, ножів та ложок; скляний, порцеляновий та глиняний посуд;
блюдця; бутлі обплетені; вази; вази для фруктів; вази настільні для декору; вивіски
порцелянові  або  скляні;  вироби  керамічні  на  побутові  потреби;  відра;  цебри;
горщики; кухлі; кухлі для пива; кухлі з кришкою для пива; куховарські горщики;
лопатки для кухонного використання; начиння на побутові потреби; підставки під
вмістини  для  напоїв  непаперові  або  нетекстильні;  пляшечки  для  оцту  та  олії;
пляшечки кулястої форми, скляні; пляшки; посуд; посуд для овочів; посудини для
пиття; посудини скляні (бутлі); посудини скляні кулясті; пробки скляні; склопосуд
розмальований;  склянки  (посудини);  склянки  для  пиття;  сковороди-гриль
(куховарське  начиння);  решітки  для  жарення  (куховарське  начиння);  статуї  з
порцеляни, кераміки, глини, теракоти або скла; тази (посудини); тарілки одноразові;
тарілки паперові; тарілки столові; твори мистецтва з порцеляни, кераміки, глини,
теракоти  або  скла;  фігурки  з  порцеляни,  кераміки,  глини,  теракоти  або  скла;
хлібниці; чашки; чашки паперові або пластмасові; шампури куховарські металеві.

Кл. 25 Одяг, взуття, наголовні убори; бандани (хустки); берети; вироби трикотажні (одяг);
вишитий одяг; козирки, що є наголовними уборами; костюми; костюми маскарадні;
одяг готовий; пов'язки наголовні (одяг); пояси (одяг); сорочки; сорочки з короткими
рукавами; спідниці спідні; спортивні майки; сукні; фартухи (одяг); формений одяг;
футболки; хустки нашийні; шарфи; шапки, що є наголовними уборами; кепки, що є
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наголовними  уборами;  одяг  з  прінтами  масових  заходів;  футболки  з  прінтами
масових заходів; одяг з прінтами пивного фестивалю.

Кл. 32 Пиво; імбирне пиво; імбирний ель; солодове пиво; ячмінний ель (пиво).
Кл. 35 Рекламування;  вивчання  ринку;  визначання  громадської  думки;  демонстрування

товарів;  маркетинг;  маркетинг  цільовий;  надавання  онлайнових  торговельних
майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на
комерційні  або  рекламні  потреби;  організовування  ярмарків  на  комерційні  або
рекламні  потреби;  послуги експертів  з  ефективності  підприємницької  діяльності;
послуги щодо комерційного  посередництва;  пошукова оптимізація  для сприяння
продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного
продажу; публікування рекламних текстів; рекламування зовнішнє; рекламування
через  комп'ютерну  мережу  в  режимі  он-лайн;  сприяння  продажам  для  інших;
послуги  щодо  роздрібного  продажу  товарів,  а  саме:  домашнього  або  кухонного
начиння і вмістин, посуду для приготування їжі та столових приборів, крім виделок,
ножів та ложок, одягу, взуття, наголовних уборів, законсервованих, заморожених,
сухих та скуховарених фруктів, овочів та плодів, желе, джемів, варення, кави, чаю,
какао та замінників кави, рису, макаронних виробів та локшини, тапіоки і  саго,
борошна та  зернових  продуктів,  хліба,  хлібобулочних  та  кондитерських  виробів,
шоколаду,  морозива,  сорбетів  та  інші  харчових  льодів,  цукру,  меду,  дріжджів,
пекарських порошків, солі, присмаків, прянощів, трав законсервованих, замороженої
води, безалкогольних напоїв, мінеральної та газованої води, фруктових напоїв та
фруктових  соків,  сиропів  та  інших безалкогольних  складників  для  виготовляння
напоїв; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів
16, 18, 25, 29, 30, 31, 32 класів (крім їх транспортування), яке дає змогу покупцям
зручно  оглядати  та  купувати  ці  товари  на  підприємствах  оптової  і  роздрібної
торгівлі.

Кл. 41 Розважальні  послуги;  влаштовування  спортивних  і  культурних  заходів;
влаштовування і  проведення концертів;  влаштовування і  проведення навчальних
форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять
(навчання); готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих
засобів;  забезпечування  незавантажними  відеозаписами  в  режимі  он-лайн;
забезпечування  незавантажними  електронними  публікаціями  в  режимі  он-лайн;
забезпечування  незавантажними  музичними  творами  в  режимі  он-лайн;
забезпечування  незавантажними  телевізійними  програмами  за  допомогою
відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою
відеосервісів  за  запитом;  забезпечування  устаткованням  для  відпочинку;
замовляння квитків  на  видовища;  інформування щодо відпочинку;  інформування
щодо  розваг;  навчання  індивідуальне;  організовування  видовищ  (послуги
імпресаріо);  організовування  виставок  на  культурні  або  освітні  потреби;
організовування  конкурсів  (освітніх  або  розважальних);  організовування
розважальних костюмованих заходів; організовування спортивних змагань; послуги
клубів  (розважальні  або  освітні);  послуги  парків  атракціонів;  послуги  таборів
вихідного  дня  (розважання);  представляння  вистав  наживо;  прокат  видовищних
декорацій;  публікування  текстів,  крім  рекламних;  створювання  видовищ;
організовування  пивних  фестивалів,  крім  призначених  на  рекламні  потреби.

Кл. 43 Послуги  із  забезпечування  їжею  та  напоями;  замовляння  місць  в  пансіонатах;
кейтерингові послуги щодо забезпечування їжею та напоями; надавання інформації
та  порад  стосовно  приготування  страв;  орендування  приміщень  для  зустрічей;
послуги барів; послуги готелів; послуги їдалень; послуги кафе; послуги кафетеріїв;
послуги мотелів; послуги персонального шеф-кухаря; послуги ресторанів; послуги
ресторанів  самообслуговування;  послуги  снек-барів;  прикрашання кондитерських
виробів;  прикрашання харчових  продуктів;  прокат  диспенсерів  для  питної  води;
прокат наметів; прокат обладнання для куховарення; резервування місць в готелях;
послуги пекарень.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Державне підприємство

«Український інститут інтелектуальної власності»
(Укрпатент)

 Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та
реквізитами  електронному  документу  з  електронним  підписом
уповноваженої  особи  Державного  підприємства  «Український  інститут
інтелектуальної  власності».

 Паперовий  документ  містить  3  арк.,  які  пронумеровані  та  прошиті
металевими люверсами.

 Для  доступу  до  електронного  примірника  цього  документу  з
ідентифікатором  2115101121  необхідно:

 1. Перейти за посиланням
https://sis.ukrpatent.org/uk/services/original-document/

 2. Обрати пункт меню Сервіси - Отримати оригінал документу.

 3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та
натиснути «Завантажити».

Уповноважена особа
Укрпатенту І.Є. Матусевич

17.11.2021
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