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РІШЕННЯ
12 лютого 2018 pоку
Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України,
затверджена
розпорядженням
голови
Апеляційної
палати
Перевезенцева О. Ю. від 29.12.2017 № Р/130-17 у складі головуючого Кулик О. С.
та членів колегії Цибенко Л. А., Теньової О. О., розглянула заперечення
Товариства з обмеженою відповідальністю “АГЕНТСТВО “ЮДІСІ” проти
рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі –
Мінекономрозвитку) від 13.10.2017 про відмову в реєстрації зображувального
знака для товарів і послуг за заявкою № m 2016 22058.
Представник апелянта – Остапчук В. Г., Гермашева В. А.
Представник
Державного
підприємства
“Український
інтелектуальної власності” (далі – заклад експертизи) – відсутній.

інститут

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи:
- заперечення від 26.12.2017 (вх. № ВКО/237-17) про відмову в реєстрації
знака;
- матеріали заявки № m 2016 22058;
- клопотання про прийняття до розгляду додаткової інформації від
02.02.2018 (вх. № ВКО/44-18);
- клопотання про залучення копій документів від 08.02.2018 (вх. № ВКО/5618).
Аргументація сторін
На підставі висновку закладу експертизи 13.10.2017 Мінекономрозвитку
прийнято рішення про відмову в реєстрації зображувального знака за заявкою
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№ m 2016 22058, оскільки заявлене позначення відтворює персонаж відомого в
Україні твору мистецтва, а саме картини “Неслухняні метелики” (“непослушные
бабочки”) художника Євгенії Гапчинської (є легко впізнаваним і широко
представлений в багатьох інших творах цього митця) і не може бути
зареєстроване без згоди власника авторського права.
Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд. ІІ,
ст. 6, п. 4).
http://io.ua/5711049
http://artsale.com.ua/gapchinskaya-kartiny/kupit-kartinu-gapchinskojneposlushnye-babochki
http://grenka.ua/131688/neposlushnye-babochki
http://vmirepozitiva.ru/evgeniya-gapchinskaya-postavshhik-schastya.html
Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю “АГЕНТСТВО
“ЮДІСІ” (далі – ТОВ “АГЕНТСТВО “ЮДІСІ”) не погоджується з рішенням
Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2016 22058
та зазначає наступне.
Апелянт є провідним агентством ліцензування об’єктів інтелектуальної
власності в Україні, яке пропонує права на використання популярних брендів для
продукції та у рекламних кампаніях серед яких є, зокрема, бренд GAPCHINSKA.
За роки існування послугами апелянта скористалися понад 100 компаній, у тому
числі такі відомі компанії як Danone, Watsons, ЕпіцентрК, Millenium, Vitmark,
Біосфера, Ласунка, Агромат, Віват, Newtone Pharma, Країна іграшок, Leader
Snack, Народний продукт, М’ясна гільдія та багато інших.
Інформація
щодо
діяльності
апелянта
міститься
на
сайті
https://udclicensing.com.
Апелянт зазначає, що відома художниця Гапчинська Є. Г. співпрацює з ним
вже понад 5 років. Апелянт розміщує зображення персонажів творів
Гапчинської Є. Г. на товарах виробництва Watsons, Калина, NOVITA, Anabel Arto
та багатьох інших українських та іноземних виробників. Крім того, апелянт
займається просуванням бренду Євгенії Гапчинської на міжнародному рівні
шляхом демонстрування його на міжнародних виставках, таких як Brand Licensing
Europe (Великобританія) та Licensing Expo (США).
”
До того ж, апелянт є власником знака для товарів і послуг “
за свідоцтвом України № 224163, права на отримання якого Гапчинська Є.Г.
передала апелянту.
На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано лист
від 20.12.2017, в якому автор твору Гапчинська Є. Г. надає свою згоду на
включення персонажу відомої картини “Неслухняні метелики” (“Непослушные
бабочки”) до знаку для товарів і послуг за заявкою № m 2016 22058 та на його
реєстрацію на ім’я ТОВ “АГЕНТСТВО “ЮДІСІ”.
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Ураховуючи
наведене,
апелянт
просить
відмінити
рішення
Мінекономрозвитку від 13.10.2017 та зареєструвати заявлене за заявкою
№ m 2016 22058 позначення відносно заявлених товарів 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 24,
25, 29, 30, 32 та послуг 35, 43 класів МКТП.
Колегія Апеляційної палати проаналізувала аргументацію сторін, що
міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення в
апеляційному засіданні.
Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення

” умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови,
“
встановлених пунктом 4 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 (далі - Правила).
Відповідно до пункту 4 статті 6 Закону та пункту 4.3.2.2 Правил не
реєструються як знаки позначення, які відтворюють назви відомих (добре знаних)
в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори
мистецтва або їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх
правонаступників.
Колегія Апеляційної палати під час дослідження усіх обставин справи
звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел та відомостей, що
містяться в мережі Інтернет і за результатами пошуку з’ясувала наступне.
“Гапчинська Євгенія Геннадіївна – українська художница – живописець.
Живописно-виставкову діяльність розпочала 2002-го року. Роботи Євгенії
продаються найдорожче серед сучасних українських художників. Укрпошта увела
в обіг марки авторства Євгенії Гапчинської. Щороку робить з півтора десятка
нових виставок в Україні, Росії, Франції, Бельгії, Англії, Нідерландах та інших
країнах. Має кілька власних галерей в Україні та в Росії. Її роботи зберігаються в
європейських музеях та приватних колекціях поціновувачів та діячів мистецтва”. 1
На сайті компанії The FINDWAY, яка надає інформацію щодо цікавих місць
в України, зазначено: “Євгенія одна з найвідоміших українських художниць. Її
картини настільки ніжні, наповнені теплом і любов'ю, що пройти повз даної
галереї неможливо, картини ніби ваблять тебе, закликаючи своїми смішними
посмішками і образами”. 2

1
2

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гапчинська_Євгенія_Геннадіївна
http://find-way.com.ua/po-oblastiam/kyivska-oblast/kyiv/ne-bahato-shchastia-ne-zavadyt
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Картина Гапчинської Євгенії Геннадіївни “Неслухняні метелики” одна з
добре відомих її творів. 3
В мережі Інтернет до продажу пропонується канцелярія, посуд, одяг
з репродукцією цієї картини. 4 Так, зокрема, на сайті booklya.ua можна придбати
блокноти із зображенням картини “Неслухняні метелики”, ілюстратором яких
зазначено Євгенію Гапчинську 5 , а на сайті https://bukva.ua/ щотижневики
з репродукцію цієї картини. 6

Отже, підстави для відмови в реєстрації заявленого позначення “
“
за заявкою № m 2016 22058, встановлені пунктом 4 статті 6 Закону, застосовані
у висновку закладу експертизи та відповідно у рішенні Мінекономрозвитку
правомірно.
Разом з тим, на користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано
заяву від 20.12.2017, в якому Гапчинська Є. Г. надає згоду на включення

” до знаку для
персонажу картини “Неслухняні метелики” у вигляді “
товарів і послуг за заявкою № m 2016 22058 та на реєстрацію цього знака на ім’я
Товариства з обмеженою відповідальністю “АГЕНТСТВО “ЮДІСІ”.
У запереченні та на засіданні апелянт зазначав, що ТОВ “АГЕНСТВО
“ЮДІСІ” пропонує права на використання популярних брендів у продукції та
рекламних кампаніях. Євгенія Геннадіївна Гапчинська співпрацює з апелянтом
вже понад 5 років.
На підтвердження тісної співпраці з художницею апелянтом надано
договори між ТОВ “АГЕНСТВО “ЮДІСІ” та Гапчинською Є. Г. про передання
прав на одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг “GAPCHINSKA” за
заявкою № m 2015 12969.
Також
на
сайті
ТОВ
“АГЕНСТВО
“ЮДІСІ”
https://udclicensing.com/brands/gapchynska/ розміщена інформація, щодо діяльності
апелянта з проведення маркетингових заходів для просування бренду
“GAPCHINSKA” з 2016 року.
Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в
межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення за заявкою

3
4
5
6

https://gapchinska.livejournal.com/16361.html
http://gapchinska.com/zhenskaya-futbolka-yangoli-neslukhnyani-meteliki-belaya
https://www.booklya.ua/book/neposlushnye-babochki-bloknot-123069/
https://bukva.ua/catalog/browse/1129/1/629776
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№ m 2016 22058 може бути зареєстровано як знак відносно заявлених товарів 3, 5,
9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 29, 30, 32 та послуг 35, 43 класів МКТП, оскільки
безпосередньо Гапчинська Є. Г. дала згоду на реєстрацію такого знака для товарів
і послуг.
За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати,
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622,
колегія Апеляційної палати
в и р і ш и л а:
1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю “АГЕНТСТВО
“ЮДІСІ” задовольнити.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 13.10.2017 про відмову в реєстрації
зображувального знака для товарів і послуг за заявкою № m 2016 22058 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про
видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу
свідоцтва, зображувальний знак за заявкою № m 2016 22058 відносно заявлених
товарів 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 29, 30, 32 та послуг 35, 43 класів МКТП.
Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.

Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

Л. А. Цибенко
О. О. Теньова

