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РІШЕННЯ
13 червня 2018 p.
Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати
Перевезенцева О.Ю. від 18.01.2018 № Р/6-18 у складі головуючого
Ресенчука В.М. та членів колегії Терехової Т.В., Ткаченко Ю.В. розглянула
заперечення Волошина Сергія Олександровича проти рішення Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від
15.11.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “nanominoxidil,
зобр.” за заявкою № m 2015 16510.
Представники апелянта – Остапчук В.Г., Мацюк Ю.Л.
Представник Державного підприємства “Український інститут
інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – Соколік Ж.А.
Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
заперечення вх. № ВКО/9-18 від 15.01.2018 проти рішення про відмову в
реєстрації знака для товарів і послуг “nanominoxidil, зобр.”;
матеріали заявки № m 2015 16510;
додаткові матеріали № ВКО/189-18 від 17.05.2018
Аргументація сторін
На підставі висновку закладу експертизи 15.11.2017 Мінекономрозвитку
прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг
“nanominoxidil, зобр.” за заявкою № m 2015 16510 відносно всіх товарів,
зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, на тій підставі, що до
складу позначення “nanominoxidil, зобр.” входить позначення “minoxidil”, яке є
міжнародним найменуванням фармацевтичного препарату, що не підлягає
патентуванню, і внесене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (далі –
ВООЗ) до Офіційного збірника “International Nonproprietary Names (INN) for
pharmaceutical substances” як умовне позначення фармацевтичних речовин
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(субстанцій), що складені за відповідними, прийнятими ВООЗ правилами, які
пройшли міжнародну експертизу за встановленою ВООЗ процедурою та
визнані Міністерством охорони здоров’я України (членом ВООЗ) та
Всесвітньою організацією інтелектуальної власності як найменування певних
(родових) фармацевтичних речовин (субстанцій) з метою уникнення надання
виробникам виключних прав власності на ці найменування.
“Миноксидил является сосудорасширяющим антигипертензивным
косметическим средством для стимуляции роста волос. При местном
применении он также замедляет или останавливает потерю волос и
стимулирует рост новых волос”.
“Nano - нано - префикс для обозначения одной миллиардной доли; в
составных словах обозначает “базовый уровень” или “очень маленький”.
2) заявлене словесне позначення є оманливим для товарів 03, 05 класів,
до складу яких не входить “миноксидил”.
Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд.
І, ст. 3; розд. ІІ, ст. 6, п. 2).
Резолюція WHA3.11 третьої сесії (травень 1950 р.) Всесвітньої Асамблеї
Охорони Здоров’я ВООЗ, враховуючи рішення ЕВ12.24 Виконавчого Комітету
ВАОЗ (травень 1953 р.) та Резолюція WHA14.50 чотирнадцятої сесії ВАОЗ
(лютий 1961 р.).
https://mednet communities.net/inn/db/ViewINN.aspx?i=2987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D
1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BB
Computers (En-Ru) (до версії ABBYY Lingvo x3)
Англо-російський тлумачний словник термінів та скорочень з
обчислювальної техніки, Інтернету та програмування. © 1998-2007 р., Е.М.
Пройдаков, Л.А. Теплицький. 15 тис статей.
Підстава: Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг” (далі – Закон) (розд. І, ст.3; розд.II,ст.6, п.2).
Апелянт – Волошин С. О. не погоджується з рішенням
Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг
“nanominoxidil, зобр.” за заявкою № m 2015 16510 і наводить такі доводи.
З 2012 року апелянт займається виробництвом та реалізацією
косметичних засобів по догляду за шкірою волосистої частини голови і
волоссям та планує виготовляти під заявленим позначенням “нелікувальну
косметику; нелікувальні шампуні; нелікувальні лосьйони для волосся”, до
складу яких входитиме “minoxidil”.
На думку апелянта, комбінований знак “nanominoxidil, зобр.” не є
загальновживаним для таких товарів 03 класу МКТП як “нелікувальна
косметика; нелікувальні шампуні; нелікувальні лосьйони для волосся”,
оскільки не підпадає під жодну з умов визнання позначення загальновживаним
для товарів певного виду, визначених пунктом 4.3.1.5. Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і
послуг.
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Також апелянт в запереченні зазначив, що йому належить серія знаків
для товарів і послуг, серед яких можна виділити наступні знаки:
“МіnоМах” комб. за свідоцтвом України № 170682; “Duoxidil” комб. за
свідоцтвом України № 208729; “Minoxidin” комб. за свідоцтвом України
№ 210861; “Minoxidin” за свідоцтвом України №220193; “Duoxidil” за
свідоцтвом України № 222995; “nanoxidin” за свідоцтвом України № 222996;
“NANOXIDIN” комб. за свідоцтвом України № 223011; “Міnо Мах” за
свідоцтвом України № 223787; “Мино Макс’ за свідоцтвом України
№ 223788; “FOLIXIDIL” комб. за свідоцтвом України № 218437; “FOLIXIDIL”
комб. за свідоцтвом України № 224115; “Minoxidin” комб. за свідоцтвом
України № 232271; “Minoxidin” комб. за свідоцтвом України № 234896;
“nanominoxidin” комб. за свідоцтвом України № 234856.
Тому апелянт зазначає, що поданий на реєстрацію знак є продовженням
серії його знаків для здійснення діяльності по виробництву та реалізації
косметичних засобів по догляду за волосистою частиною голови і волоссям.
В додаткових матеріалах до заперечення апелянт скоротив перелік
товарів, відносно яких він просить надати правову охорону знаку за заявкою
№ m 2015 16510 до таких товарів 03 класу МКТП: “нелікувальна косметика для
волосся; нелікувальні шампуні для волосся; нелікувальні лосьйони для
волосся”.
Оскільки заявлені товари є нелікувальними, вони не належать до
узагальнюючого поняття “фармацевтичні препарати”.
Назва “minoxidil” внесена ВООЗ до переліку рекомендованих
Міжнародних непатентованих назв фармацевтичних речовин (далі – INN). INN
позначають фармацевтичні речовини або активні фармацевтичні компоненти
унікальною назвою, яка є загальновизнаною суспільною власністю, і
використовується як родова назва речовини. У зв’язку із зазначеним, як
загальновживане позначення INN має відноситись виключно до позначень,
заявлених на реєстрацію для товарів “фармацевтичні препарати”
Апелянт стверджує, що виконання словесної частини позначення
оригінальним шрифтом та наявність графічного елемента є
розрізняльними рисами, що роблять позначення придатним для вирізнення
товарів апелянта серед суміжних товарів інших виробників.
Враховуючи викладене, апелянт наголошує на необґрунтованості
врахування резолюцій ВООЗ щодо охорони INN від використання в якості
знаків для товарів і послуг, застосування абзацу третього пункту 2 статті 6
Закону та пункту 4.3.1.5 Правил у випадку реєстрації знака, що містить INN та
інші відмітні елементи, для косметичних товарів, які не мають лікувального
призначення.
Апелянт вважає, що заявлений знак не є оманливим, оскільки фактично
буде використовуватись для маркування нелікувальної косметики,
нелікувальних шампунів та лосьйонів для волосся на основі діючої речовини
“minoxidil”, що має призначення з яким асоціюється знак. Тому заявлене
позначення не містить відомостей, що однозначно можуть сприйматись
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споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають
реальним фактам щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів,
а також відомостей, що створюють істину або свідомо видаються як істинні.
Ураховуючи вищенаведені доводи, апелянт просить відмінити рішення
Мінекономрозвитку від 15.11.2017 та зареєструвати позначення за заявкою № m
2015 16510 відносно скороченого переліку товарів 03 класу МКТП
“нелікувальна косметика для волосся; нелікувальні шампуні для волосся;
нелікувальні лосьйони для волосся”.
Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію
сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду
заперечення на апеляційному засіданні.
Колегія перевірила відповідність заявленого позначення умовам надання
правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2
статті 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі
– Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду
заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції,
затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня
1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).
Відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть
одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що
можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або
надає послугу.
Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або
такими що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або осіб виробляє
товар або надає послугу, відносяться позначення які породжують у свідомості
споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням
товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають
дійсності.
Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне
вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака
не виключає небезпеку введення в оману споживача.
” є комбінованим,
Заявлене на реєстрацію позначення “
складається із словесного елемента “nanominoxidil”, виконаного оригінальним
шрифтом літерами чорного кольору латинської абетки, та зображувального
елемента у вигляді кулі з гранями. При цьому, словесний елемент займає
домінуюче положення у складі позначення.
Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 03,05 класів МКТП.
З огляду на те, що у додаткових матеріалах до заперечення апелянтом
змінено вимоги, колегія Апеляційної палати перевірила обґрунтованість
рішення Мінекономрозвитку щодо відповідності заявленого позначення
“nanominoxidil, зобр.” умовам надання правової охорони відносно скороченого
переліку товарів 03 класу МКТП, а саме: “нелікувальна косметика для волосся;
нелікувальні шампуні для волосся; нелікувальні лосьйони для волосся”.
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Для з’ясування того, чи є заявлене позначення оманливим, колегія
Апеляційної палати дослідила його смислове значення, для чого звернулася до
спеціалізованих інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне.
Словесний елемент заявленого позначення являє собою слово
“nanominoxidil”, утворене шляхом приєднання префікса “nano” до слова
“minoxidil”.
“Нано – приставка, яка у складі слова означає 10-9(н), тобто одна
мільярдна частина чогось. 1
нано – (грец. ν νος, гном, карлик) — префікс у Міжнародній системі
системі одиниць СІ, що означає множник 10−9. 2
нано – одна из приставок, используемых в Международной системе
единиц (СИ) для образования наименований и обозначений десятичных
дольных единиц. Единица, наименование которой образовано путём
присоединения приставки нано к наименованию исходной единицы,
получается в результате умножения исходной единицы на число 10−9. Иначе
говоря, вновь образованная единица равна одной миллиардной части исходной
единицы.” 3
“Для описания лекарственных форм, в которых носитель лекарственного
вещества имеет размеры в нанодиапазоне, широко используют приставку нано.
В фармацевтике появились такие понятия, как нанокапсула (например,
инкапсулирование лекарства в липосомах), наноэмульсия, нанокрем
(наноэмульсия стабилизированная в виде крема), наногель и т. п. Применение
этих новых видов форм позволяет добиться большей эффективности лекарств,
снижения дозы и побочных эффектов, расширения спектра доставляемых
субстанций одним и тем же способом и создания новых более эффективных их
комбинаций.” 4
За даними он-лайн ресурсу ВООЗ “MedNet INN services” (https://mednetcommunities.net) колегією Апеляційної палати встановлено, що Minoxidil (англ.)
– це назва фармацевтичної речовини, внесена ВООЗ до Переліку
рекомендованих ІNN. Молекулярна формула С 9 Н 15 N 5 О. Латинська назва
minoxidilum. Російська назва миноксидил. 5
У довіднику “Компендіум. Лікарські препарати” зазначено: “minoxidilum
(миноксидил) является периферическим вазодилататором. При приеме внутрь
оказывает длительное действие. Снижает повышенное систолическое
и диастолическое артериальное давление вследствие селективной релаксации
гладких мышц периферических артерий. При местном применении в виде
раствора миноксидил стимулирует рост волос у мужчин и женщин
с андрогеногенетическим облысением (облысение по мужскому типу).” 6
1

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. І голов. ред. В.Т. Бусел.- К.; Ірпінь: ВТФ
«Перун», 2007
2
Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/Нано3
Електронний ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нано4
Електронний ресурс: Словарь нанотехнологических терминов http://thesaurus.rusnano.com/wiki/article1071
5
Електронний ресурс: https://mednet-communities.net/inn
6
Довідник “Компендіум Лікарські препарати” https://compendium.com.ua/inn/77/2983/minoxidilum/
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За результатами дослідження смислового значення позначення
“nanominoxidil, зобр.” колегія Апеляційної палати робить висновок, що воно
вказує на наявність у продукті однієї мільярдної частини діючої
фармацевтичної речовини Minoxidil. Застосування цієї речовини у складі
косметичного продукту для волосся має забезпечувати певний лікувальний
ефект, пов'язаний із стимуляцією росту волосся.
Для визначення статусу INN та необхідного обсягу охорони цих назв від
використання в якості знаків для товарів і послуг колегія Апеляційної палати
звернулась до нормативних документів ВООЗ, що містяться на офіційному вебсайті ВООЗ, і встановила наступне.
Міжнародні непатентовані назви (INN) визначають фармацевтичні
речовини і активні фармацевтичні інгредієнти. Кожне INN - це унікальна назва,
що визнається у всьому світі і є суспільною власністю. INN також позначається
терміном “генеричне найменування”.
INN призначені для використання у фармакопеях, при маркуванні, в
інформації про продукт, в рекламі і рекламних матеріалах, в літературі
наукового характеру і нормативних документах про лікарські засоби, а також в
якості основи для назв продуктів, наприклад, дженериків.
Назви, яким надається статус INN, обираються ВООЗ за рекомендацією
експертів з Консультативної групи експертів ВООЗ з Міжнародної фармакопеї і
фармацевтичних препаратів.
В процесі вибору INN права власників існуючої торговельної марки
повністю захищені. Якщо впродовж чотирьох місяців після публікації
запропонованого INN поступає офіційне заперечення від зацікавленої особи,
яка вважає, що запропоноване INN вступає в протиріччя із вже існуючою
торговельною маркою, ВООЗ активно домагатиметься того, щоб таке
заперечення було відкликане, або запропонована назва була переглянута. Поки
існує заперечення, ВООЗ не опублікує цю назву в якості рекомендованого INN.
Рекомендовані INN публікуються у виданні WHO Drug Information
(“Інформація ВООЗ про лікарські засоби”) після реалізації процедури обробки
заперечень щодо запропонованих INN.
Щоб не допустити плутанини, яка могла б погрожувати безпеці пацієнтів,
назви торговельних марок не можуть бути запозичені з INN. Зокрема, вони не
повинні мати спільну з INN основу слова. Вибір нових найменувань в межах
серії буде значно ускладнений у разі використання в торговельній марці основи
слова, спільної з INN.
Переліки запропонованих і рекомендованих INN надсилаються ВООЗ,
разом з вербальною нотою, державам-членам, національним комісіям з
фармакопеї і іншим органам, вказаним державами-членами. У своїй вербальній
ноті Генеральний секретар ВООЗ пропонує державам-членам вживати усі
необхідні заходи для попередження випадків набуття прав власності на
запропоновані та рекомендовані назви, включаючи заборону на реєстрацію
таких назв в якості торговельної марки.
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Резолюцією Виконавчого комітету ВООЗ № EB115.R4 від 19.01.2005
прийнято переглянуту процедуру відбору рекомендованих Міжнародних
непатентованих назв. Відповідно до статті 8 зазначеного документу
надсилаючи інформацію про рекомендовану непатентовану назву державамчленам ВООЗ Секретаріат просить визнати її в якості непатентованої назви
даної речовини та просить держави-члени здійснити відповідні заходи з метою
запобігти набуттю авторських прав на зазначену назву і заборонити реєстрацію
цієї назви в якості торговельної марки.
На підставі рекомендацій Комітету експертів ВООЗ з використання
основних лікарських засобів, в 1993 році 46-а сесія Всесвітньої асамблеї
охорони здоров'я ухвалила резолюцію WHA46.19 про непатентовані
найменування
фармацевтичних
речовин,
в
якій
державам-членам
пропонувалося:
- “… прийняти, в міру необхідності, правила або нормативні положення
для забезпечення того, щоб міжнародні непатентовані назви (чи еквівалентні їм
генеричні найменування, затверджені на національному рівні), які
використовуються під час маркування та реклами фармацевтичної продукції,
завжди були чіткими і помітними;
- … спонукати виробників використовувати назви своїх фірм і INN, а не
торговельні марки для просування і маркетингу продукції, що випускається
численними виробниками на ринку після закінчення строку дії патенту;
- … розробити керівні принципи по використанню і охороні INN і
перешкоджати застосуванню найменувань, запозичених з INN (зокрема,
найменувань, що мають спільну з INN основу слова), в якості торговельних
марок”. 7
Стосовно необхідності дотримання резолюцій ВООЗ колегія Апеляційної
палати зазначає наступне.
Україна є членом ВООЗ. Вищим керівним органом ВООЗ є Всесвітня
асамблея охорони здоров’я (ВАОЗ), в якій беруть участь представники урядів
всіх країн-членів ВООЗ. Завданням ВАОЗ є прийняття рішень з найголовніших
питань політики у сфері охорони здоров’я. Більша частина таких рішень
називається резолюціями. Резолюції у вигляді рекомендацій мають серйозну
моральну й політичну вагу, оскільки це рішення з того або іншого питання у
сфері охорони здоров’я, прийняте колегіально членами найвищого
міжнародного органу у сфері охорони здоров’я. Рекомендації ВООЗ
передбачають, що кожна країна-член ООН вживатиме відповідні заходи для їх
реалізації та впроваджуватиме їх відповідно до свого законодавства.
Отже, колегія Апеляційної палати зауважує, що Україна як країна-член
ВООЗ повинна дотримуватись рекомендацій ВООЗ та рішень Всесвітньої
асамблеї охорони здоров’я, затверджених резолюцію WHA46.19, стосовно
охорони непатентованих назв фармацевтичних речовин.
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Резолюцією WHA46.19 та Інструкцією ВООЗ з використання
міжнародних непатентованих назв фармацевтичних речовин державам-членам
рекомендується вживати усіх необхідних заходів для попередження випадків
набуття прав власності на запропоновані та рекомендовані ВООЗ назви
фармацевтичних речовин та, зокрема, перешкоджати реєстрації та
використанню торговельних марок, що походять з INN.
З викладеного випливає, що товари, для яких не рекомендується
реєструвати торговельні марки, не обмежуються тільки фармацевтичними
препаратами, адже головною метою зазначених рекомендацій ВООЗ є безпека
споживачів (в тому числі тих, які мають кваліфікацію та спеціальні знання) та
недопущення введення їх в оману. У зв’язку з тим, що заявлене позначення
містить INN, колегія Апеляційної палати вважає правомірним застосування
викладених вище рекомендацій ВООЗ стосовно товарів скороченого переліку
03 класу МКТП: “нелікувальна косметика для волосся; нелікувальні шампуні
для волосся; нелікувальні лосьйони для волосся”, що є спорідненими з такими
товарами 05 класу МКТП, як лікувальні шампуні.
Використання міжнародних непатентованих назв фармацевтичних
речовин в якості елемента знака в кожному конкретному випадку вимагає
дослідження конкретних обставин, пов'язаних із сприйняттям позначення
споживачами.
Є очевидним, що позначення “nanominoxidil, зобр.” є похідним від INN
“Minoxidil” і схожим з останнім за фонетичними та візуальними ознаками,
асоціюючись з ним в цілому, незважаючи на зображувальні елементи.
Відповідно до підпункту 2.2 Правил розгляду проектів назв лікарських
засобів, що подаються на державну реєстрацію в Україні, прийнятих у 2010
році Державним фармакологічним центром Міністерства охорони здоров'я
України INN є однією з основних інформаційних характеристик лікарського
засобу, оскільки безпосередньо ідентифікує його активну субстанцію і є
відповідним спрощеним замінником її хімічної назви або вказує на його
фармакологічну дію.
Характерною особливістю близьких за хімічною структурою і
фармакологічними властивостями INN є використання в назвах спільної
основи. Використання спільної основи наближає INN до родових хімічних
назв, оскільки вона вказує на приналежність відповідних засобів до одного
виду – хімічної чи фармакологічної групи.
Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять
відомості, що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві,
неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо
властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг,
походження товарів або послуг, а також відомості, що спотворюють істину, або
свідомо видаються як істинні. Якщо такі відомості у позначенні є очевидним
фактом і не потребують доказів або пояснень, позначення в цілому вважається
оманливим.
Отже, для визнання позначення оманливим, його смислове значення
повинно бути знайоме споживачу як вказівка на певний товар, його складові,
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властивості, дію, призначення тощо. За таких умов, використання цього
позначення для іншого товару очевидно буде неправильним, неправдивим і тому
оманливим.
На думку колегії, використання позначення “nanominoxidil, зобр.”, що
містить INN “Minoxidil” для косметичних товарів, які не мають лікувального
призначення або не містять у своєму складі відповідної речовини, може
породжувати у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певними
характеристиками товару, які насправді не відповідають дійсності. Адже
купуючи продукцію, марковану таким позначенням, споживач буде очікувати
наявності в ній зазначеної речовини та її певного лікувального ефекту,
обумовленого властивостями фармацевтичної дії. Крім того, апелянтом не було
надано будь-яких доказів щодо присутності активної речовини “Minoxidil” у
заявлених товарах 03 класу МКТП.
Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати погоджується з
висновком закладу експертизи, що позначення “nanominoxidil, зобр.” є
оманливим для скороченого переліку товарів 03 класу МКТП, які не є
лікувальними, та до складу яких не входить INN “Minoxidil”.
Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення
колегія Апеляційної палати вирішила, що заявлене позначення не відповідає
умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави
для відмови, встановлені абзацом п’ятим пункту 2 статті 6 Закону.
За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України
“Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної
палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (зі змінами),
колегія Апеляційної палати
в и р і ш и л а:
1. Відмовити Волошину Сергію Олександровичу у задоволенні
заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 15.11.2017 про відмову в реєстрації
знака для товарів і послуг “nanominoxidil, зобр.” за заявкою № m 2015 16510
залишити чинним.
Рішення
набирає
чинності
з
дати
його
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

затвердження

Головуючий колегії

В. М. Ресенчук

Члени колегії

Т. В. Терехова
Ю. В. Ткаченко

