
 

Для доступу до цього документа з ідентифікатором 1762290721 необхідно:  

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org.  

2. Обрати пункт меню "Сервіси – Отримати оригінал документу".  

3. Вказати ідентифікатор документу та натиснути кнопку "Завантажити".  

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 

(УКРПАТЕНТ) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

«27» липня 2021р. 
 

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної 

власності» розглянуло заяву ліцензіата  
 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З 

ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ», 
 (ім’я або повне найменування особи, 

 

вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 
 місце проживання [місцезнаходження]) 

 
 

про публікацію в бюлетені «Промислова власність» та внесення до 

Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки відомостей 

про видачу ліцензії на використання торговельної марки  

і прийняло рішення опублікувати в бюлетені «Промислова власність» та 

внести до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки 

відомості про видачу ліцензії на використання торговельної марки, 

відповідно до яких ліцензія на використання торговельної марки для 

частини послуг, для яких зареєстровано торговельну марку, а саме:   

послуг класу 36 - страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю; агентства вертання боргів 

(колекторські послуги); аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські операції, пов'язані з іпотеками; випускання цінних паперів, 

фінансових векселів, дорожніх чеків, кредитних (виплатних) карток, платіжних карток; взаємні безготівкові розрахунки; вкладання коштів; грошові 

перекази; доброчинство фінансове (фінансова благодійна допомога); довгострокове наймання (лізингування, орендування) нерухомого майна, в тому 

числі земельних ділянок; довгострокове наймання (лізингування) сільськогосподарських ферм; експертування податкове; електронне переказування 

коштів; електронні платежі за системою Клієнт-Банк; житлове інвестування; житлове кредитування; залучання іноземних інвестицій; здійснювання 

фінансових операцій в Україні та за її межами; інформування і консультування фінансове; інформування і консультування щодо інвестування; 

інформування і консультування щодо кредитування фізичних та юридичних осіб; інформування про зміни біржового курсу; інформування страхове; 

інвестиційне та проектне фінансування; інвестиційно-банківські послуги; інвестування в медицину, науку, освіту, нерухомість, будівництво; 

фінансове керування інвестиціями; керування фінансове; керування нерухомим майном; консультування щодо страхування; консультування у галузі 

нерухомості; кредити під заставу; надавання кредитів; надавання фінансових позик; надавання послуг щодо обслуговування мобільних платежів; 

надавання фінансової підтримки; наймання (орендування) нерухомого майна; наймання (орендування) приміщень, квартир, апартаментів, офісів, 

будівель, земельних ділянок (нерухомого майна); надавання посередницьких послуг щодо купівлі або продажу об'єктів нерухомості; операції з 

векселями; операції на міжбанківському валютному ринку; операції з валютними цінностями; оцінювання фінансове (страхування, банківські 

операції, нерухоме майно); позикові агентства; позичання під заставу; послуги щодо капіталовкладень; послуги у поручництві; послуги щодо 

залучання фінансування; посередницькі послуги щодо цінних паперів; посередництво у забезпечуванні житлом; посередництво у найманні 

нерухомого майна; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; сприяння продажеві нерухомого майна; 

фінансування; фінансування експортно-імпортних операцій; фінансове керування активами; фінансове оцінювання матеріальних збитків; фінансовий 

консалтинг, 

на які зареєстровано торговельну марку,  
(перелік товарів і/або послуг, зазначених у свідоцтві [або їх частина], із зазначенням класів МКТП) 

 

свідоцтво України № 149851,                                                        видається 
 

 

Підписувач Кудін Андрій Вячеславович
Сертифікат 45C189E53CF0DC48040000003E900800A5AB1500
Дійсний з 23.07.2020 13:05:18 до 23.07.2022 13:05:18



 

Для доступу до цього документа з ідентифікатором 1762290721 необхідно:  

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org.  

2. Обрати пункт меню "Сервіси – Отримати оригінал документу".  

3. Вказати ідентифікатор документу та натиснути кнопку "Завантажити".  

 

 

власником свідоцтва 
 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

"ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", 
 (ім’я або повне найменування особи, 

 

вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 
 яка надає дозвіл на використання торговельної марки, місце проживання [місцезнаходження]) 

 

 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З 

ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ», 
(ім’я або повне найменування особи,  

 

вул. Симона Петлюри, 30, м. Київ, 01032 
якій надається дозвіл на використання торговельної марки, місце проживання [місцезнаходження]) 

 

Вид ліцензії     невиключна 
 

Строк дії ліцензійного договору                                    до 01.04.2031 
 

Територія дії ліцензійного договору       Україна 
 
 

Реєстраційний номер                28966 

Дата публікації та реєстрації                   «04» серпня 2021р. 

 

Генеральний директор  

 

Андрій КУДІН 
   

М.п. 

 

 

 

 

 

 


