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РІШЕННЯ
07 вересня 2018 року
Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати
Перевезенцева О.Ю. від 10.04.2018 № Р/37-18 у складі головуючого
Салфетник Т.П. та членів колегії Горбик Ю.А., Костенко І.А. розглянула
заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КОСМЕТИКОФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК» проти рішення
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі –
Мінекономрозвитку) від 26.01.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і
послуг «BALSAM ZVEZDA» за заявкою № m 2016 08364.
Представники апелянта – патентні повірені Ромащенко О.О., Зибцев Є.А.
Представник
Державного
підприємства
«Український
інститут
інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – Силка О.П.
При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення вх. № ВКО/141-18 від 06.04.2018;
копії матеріалів заявки № m 2016 08364;
додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/253-18 від 26.06.2018.
Аргументація сторін
На підставі висновку закладу експертизи 26.01.2018 Мінекономрозвитку
прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг
«BALSAM ZVEZDA» за заявкою № m 2016 08364 на тій підставі, що заявлене
словесне позначення для всіх товарів 03 класу Міжнародної класифікації
товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в
матеріалах заявки переліку товарів і послуг, є схожим настільки, що його
можна сплутати:
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- з словесними знаками «ЗІРКА ZIRKA» та «ЗВЕЗДОЧКА
ZVEZDOCHKA», раніше зареєстрованими в Україні на ім’я Закритого
акціонєрного общєства «ДОМІНАНТА-СЄРВІС», Російська Федерація (RU)
(свідоцтво № 96974 від 25.09.2008 заявка № m 2007 02572 від 19.02.2007 та
свідоцтво № 102141 від 26.01.2009 заявка № m 2007 02570 від 19.02.2007), щодо
споріднених товарів 05 класу;
- з комбінованими знаками «ЗОЛОТА ЗІРКА», раніше зареєстрованими в
Україні на ім’я ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЄТ НАМ, В'єтнам
(VN) (свідоцтво № 176591 від 25.09.2013 заявка № m 2013 06352 від 11.04.2013
та свідоцтво № 84593 від 12.11.2007 заявка № m 2007 12225 від 25.07.2007),
щодо таких самих та споріднених товарів 05 класу.
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» розд.ІІ
ст.6 п.2, 3, п. 8 ст. 10.
Мотивоване заперечення проти заяви щодо невідповідності наведеного в
ній позначення умовам надання правової охорони (від 11.11.2016 (дата
отримання Укрпатентом).
Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «КОСМЕТИКОФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК» (далі – ТОВ
КФК
«ГРІН
ФАРМ
КОСМЕТИК»)
заперечує
проти
рішення
Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг
«BALSAM ZVEZDA» за заявкою № m 2016 08364.
Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та
протиставлених знаків за ознаками схожості і дійшов висновку, що вони не
схожі настільки, що їх можна сплутати. Знаки не схожі за фонетичною ознакою,
оскільки звучать по-різному, за графічною – оскільки мають різну кількість
літер та зображувальні елементи, за семантичною – оскільки мають різні
значення.
Крім того, апелянт зазначає, що заявлені за заявкою № m 2016 08364
товари 03 класу МКТП не споріднені з товарами 05 класу МКТП
протиставлених знаків.
ТОВ КФК «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК» - перспективна компанія, яка має
власні виробничі потужності та є виробником високоякісних космецевтичних
продуктів для домашнього та професійного догляду, серії лікувальних
бальзамів, дієтичних добавок, жирних і ефірних масел. Продукція компанії
виробляється з дотриманням найсуворіших міжнародних стандартів. Апелянт
має усі дозвільні документи на виробництво своєї продукції
(http://www.greenpharmcosmetic.com).
Апелянт виготовляє бальзами з лікувальним ефектом, марковані
комбінованим позначенням «BALSAM ZVEZDA» та «Цілюща зіронька». Крім
того, на основі деяких компонентів, що поставляються з Китаю, компанія
розробляє новий вид бальзаму, який, хоча і буде зберігати деякі лікувальні
властивості, але буде саме косметичним засобом, що дає омолоджувальний
ефект.
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Ураховуючи
наведене,
апелянт
просить
відмінити
рішення
Мінекономрозвитку від 26.01.2018 та зареєструвати позначення «BALSAM
ZVEZDA» за заявкою № m 2016 08364 відносно заявлених товарів 03 класу
МКТП.
Колегія Апеляційної палати вивчила і 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 «BALSAM ZVEZDA» умовам надання правової охорони щодо
наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 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 20.09.1997 № 72, зі змінами (далі
– Правила).
Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані
як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна
сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію
в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів
і послуг.
Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і
схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для
яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим
позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим настільки,
що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним у
цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Заявлене словесне позначення «BALSAM ZVEZDA» виконано
стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.
Протиставлений словесний знак «ЗІРКА ZIRKA» за свідоцтвом № 96974
виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці і латиниці.
Протиставлений словесний знак «ЗВЕЗДОЧКА ZVEZDOCHKA» за
свідоцтвом № 102141 виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами
кирилиці і латиниці.

Протиставлений комбінований знак
за свідоцтвом № 176591
складається з словесних елементів «Golden Star Balm», виконаних
оригінальним шрифтом прописними літерами латиниці, «ЗОЛОТА ЗІРКА», які

4

Продовження додатка

виконані стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та
зображувальних
елементів.
Словосполучення
«Golden
Star
Balm»
перекладається з англійської мови, як «золота зірка бальзам». Знак
зареєстровано у зеленому, білому, червоному, блакитному, золотистому
кольорах.

Протиставлений комбінований знак
за свідоцтвом № 84593
складається з словесних елементів «Golden Star Balm», виконаних
оригінальним шрифтом прописними літерами латиниці, «ЗОЛОТА ЗІРКА», які
виконані стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та
зображувальних
елементів.
Словосполучення
«Golden
Star
Balm»
перекладається з англійської мови, як «золота зірка бальзам». Знак
зареєстровано у зеленому, білому, червоному, блакитному, золотистому
кольорах.
Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як
знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до
композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості
словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та
смислова (семантична) схожість.
Під час експертизи словесних позначень увага звертається в першу чергу
на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи призводять до
сплутування знаків.
Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені
як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами
позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється,
як елементи.
При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як
усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням
значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому
позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим
елементам позначень.
Стосовно фонетичної (звукової) схожості колегія Апеляційної палати
зазначає наступне.
Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів
фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.
Один із словесних елементів «BALSAM» заявленого позначення
перекладається, зокрема з німецької мови, як «бальзам», вказує на вид товару та
вважається слабким елементом. Домінуючим елементом заявленого позначення
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є слово «ZVEZDA», яке транслітерацією літерами українського алфавіту
відтворюється як «звезда» (translit.kh.ua/).
Заявлене позначення схоже з протиставленими знаками схожістю
звучання порівнювальних слів «ZVEZDA», «ZIRKA», «ЗІРКА» «ЗВЕЗДОЧКА»,
«ZVEZDOCHKA», виконаних літерами латиниці та кирилиці.
Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що
заявлене позначення схоже із протиставленими знаками шрифтом, графічним
написанням (відтворенням) з урахуванням характеру букв (заголовні) та
алфавітом.
Протиставлені знаки за свідоцтвами № 176591, № 84593 відрізняються
від заявленого позначення зображувальними елементами. При цьому, основним
домінуючим елементом, є словесний елемент, оскільки він краще
запам’ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага
споживача при сприйнятті позначень.
Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у
позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.
«Звезда́ – массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в
состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним
давлением, в недрах которого происходят (или происходили ранее) реакции
термоядерного синтеза. Ближайшей к Земле звездой является Солнце –
типичный представитель спектрального класса G. ( (https://ru.wikipedia.org/).
«ЗІРКА, и, жін. – 1. Самосвітне небесне тіло, що являє собою скупчення
розжарених газів. Є зірки-гіганти, які в мільярди разів перевершують Сонце
об'ємами, а також зірки-ліліпути, що в мільйони разів менші за Сонце (Наука і
життя, 2, 1958, 37); // Дрібні світні частинки; іскри. // (перен.) Доля, щастя,
удача. (Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов.
ред. В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).
«Звездочка (уменьш – ласк.) – зірочка». (Новий російсько-український
словник-довідник: Близько 65 тис. слів /С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В.
Ленець, Л.О. Пустовіт. – К.: Довіра, 1996. – 797 с).
ЗВЁЗДОЧКА и (устар.) ЗВЕЗДОЧКА, звёздочки, жен. (уменьшительное от
звезда). (https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/28637).
За пошуком в мережі Інтернет словосполучення «золота зірка» має такі
значення як, орден «Золота Зірка», медаль «Золота Зірка», золота зірка бальзам
(https://uk.wikipedia.org, zakon.rada.gov.ua, mozdocs.kiev.ua).
Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та
протиставлені знаки мають схожі смислові значення.
За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла
висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення має схожість з
протиставленими знаками.
Колегія Апеляційної палати зазначає, що висновок про схожість
позначень до ступеня змішування передбачає дослідження однорідності
(спорідненості) товарів. Змішування позначень може виникнути тоді, коли
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споживчі характеристики товарів різних виробників є або однаковими, або
схожими.
Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак,
щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та
заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється
однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.
Заявлене словесне позначення «BALSAM ZVEZDA» подано на
реєстрацію відносно товарів 03 класу МКТП: Бальзами косметичні; бальзамічні
препарати на косметичні потреби; косметика; косметичні засоби для догляду за
шкірою; косметичні крем-бальзами.
Протиставлені знаки «ЗІРКА ZIRKA» за свідоцтвом № 96974 та
«ЗВЕЗДОЧКА ZVEZDOCHKA» за свідоцтвом № 102141 зареєстровані
відносно товарів 05 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, зокрема для таких
товарів 05 класу МКТП: бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на
лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні препарати для догляду шкіри.
Протиставлений знак «ЗОЛОТА ЗІРКА» за свідоцтвом № 84593
зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП, зокрема для таких, як:
бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські (медичні) потреби;
фармацевтичні препарати для догляду шкіри.
Протиставлений знак «ЗОЛОТА ЗІРКА» за свідоцтвом № 176591
зареєстрований відносно товарів 03 класу МКТП: косметичні препарати для
догляду шкіри.
Для визначення спорідненості товарів заявленого позначення та
протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати проаналізувала
інформаційні джерела та встановила наступне.
Згідно з пунктом 4 статті 7 Закону перелік товарів і послуг, для яких
заявник просить зареєструвати знак, групується за МКТП. Тому основним
інструментом для визначення належності товарів або послуг до «таких самих»
та встановлення спорідненості товарів і/або послуг є МКТП, в основу якої
покладено ознаки спорідненості товарів і/або послуг.
Кожен клас МКТП містить заголовок і супроводжується необхідним
поясненням. У поясненні до класу перераховуються узагальнені назви основних
груп товарів, що містяться в класі, а також наводяться деякі конкретні товари,
пов’язані або не пов’язані з даним класом
Відповідно до Пояснювальних приміток до класу 03 належать, головним
чином, нелікувальні парфумерно-косметичні препарати, а до класу 05
фармацевтичні та інші препарати на медичні або ветеринарні потреби та не
належать,
зокрема,
парфумерно-косметичні
гігієнічні
препарати,
(http://nice.ukrpatent.org/info/classes).
Однак, належність порівнюваних товарів і/або послуг до одного і того ж
класу МКТП не може розглядатися як підстава для визнання товарів і/або
послуг спорідненими, а також товари і/або послуги не можуть вважатися
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відмінними один від одного на тій підставі, що вони фігурують в різних класах
МКТП.
При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і
послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження
про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для
встановлення такої однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх
призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту
товарів, коло споживачів.
Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови
«Бальзам – напіврідка запашна, з домішкою ефірних масел смола деяких
рослин, що має застосування в техніці, медицині, парфумерії
// Розчин рослинних смол в ефірному маслі; мазь, виготовлена з лікарських
рослин; цілющий засіб, що приносить полегшення, втіху, заспокоєння.»
(Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.
В.Т.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007).
«Бальзами – густі ароматичні рідини, що утворюються в деяких
(переважно тропічних) рослинах, так званих бальзамних деревах, і являють
собою складні суміші органіч. речовин, здебільшого смол і ефірних олій.
Бальзами застосовуються в медицині (як антимікробні, протигнійні і
відхаркувальні речовини, а також як місцеві подразники), в техніці та
парфумерії. Деякі бальзами (наприклад, Бальзам Шостаковського) одержані
синтетично. У медицині і парфумерії бальзамами називають різні маслянисті
або клейкі ароматичні рослинні смоли» (https://uk.wikipedia.org/wiki/).
«Бальзами – рідка лікарська форма, яка являє собою розчини ефірних олій
(як правило, продуктів рослинного походження) у спирті або оліях.
(МОЗ України Наказ «Про затвердження Класифікатора лікарських форм
(Класифікатор лікарських форм)» N 235 від 26.06.2002).
«Бальзам косметичний (грец. balsamon – ароматична смола) – група
косметичних препаратів інтенсивної дії, до складу яких входять БАР, що
забезпечують пом’якшення, живлення, регенерацію, протизапальну дію.
Промисловістю випускаються бальзами з догляду за губами (не містять
барвників), за шкірою ніг, волоссям і шкірою голови. У медицині знайшли своє
застосування штучні Б., які являють собою розчини ефірних олій в жирних
оліях або спирті, напр. Б. Шостаковського та ін. Застосовують їх зовнішньо як
бактерицидні та ранозагоювальні препарати» (Фармацевтична енциклопедія
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/).
«Косметика – загальна назва засобів і речовин, що використовують для
поліпшення зовнішнього вигляду або запаху людського тіла. Розрізняють
декоративну косметику та косметику для догляду за шкірою тіла. З огляду на
сучасні тенденції створення багатофункціональних косметичних засобів,
складно визначити чітку границю між гігієнічною (профілактичною),
лікувальною і декоративною косметикою» (https://uk.wikipedia.org/wiki/).
«Косметика ділиться на наступні групи: гігієнічна і лікувальнопрофілактична; декоративна; театральна (професійна або сценічна); лікарська
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(лікувальна). До лікувальних (медичних) відносять косметичні засоби з
лікувальними і фармацевтичними властивостями, призначені для профілактики,
лікування і усунення шкірних захворювань, захворювань волосся, нігтів та ін.
Лікарські (лікувальні) засоби реалізуються через аптеки. Гігієнічна і
лікувально-профілактична косметика призначена для оберігання шкіри, зубів,
волосся, нігтів від шкідливого впливу зовнішнього середовища,
мікробіологічних дій, а також для збереження і підтримки їх в здоровому і
красивому стані. Широко використовується у повсякденному житті людини»
(Фридман Р.А. Технология косметики: учебн. [для студ. выс. учебн. завед.] / Р.А.
Фридман. – М.: Пищевая промышленность, 1984. – 487 с.,
http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/3191/2/Annenkova.pdf ).
«Косметичні препарати – препарати, які застосовуються для догляду за
шкірою, нігтями, волоссям, ротовою порожниною; виконуються гігієнічні,
профілактичні та естетичні функції. К.п. поділяють залежно від призначення
(дії) на гігієнічні, лікувально-профілактичні та декоративні. Реалізація к.п.
здійснюється через аптечну мережу та косметологічні заклади»
(Фармацевтична енциклопедія https://www.pharmencyclopedia.com.ua/).
Згідно з Загальною класифікацією і характеристикою асортименту
косметичних товарів до загальних ознак класифікації слід віднести
призначення, функціональну дію косметики: гігієнічну (очищаючу), косметичну
зволожуючу, тонізуючу, живлячу), декоративну, захисну, лікувальнопрофілактичну та спеціальну. Консистенція косметичних засобів – рідкі,
емульсійні, желеподібні, мазеподібні, воскоподібні, порошкоподібні)
(https://sites.google.com/site/dekorativnikosmeticnizasobi/).
«Лікарський препарат або фармацевтичний препарат – продукт
фармацевтичної діяльності, що має певний склад, певну лікарську форму,
упаковку, термін придатності. Лікарський препарат призначається хворій
людині з метою діагностики, лікування чи полегшення симптомів захворювання
або зміни стану фізіологічних функцій організму, а також профілактики, напр.
контрацептивні засоби, стрес-препарати та ін. До ЛП висуваються суворі
вимоги (терапевтична ефективність, безпечність, точність дозування діючих
речовин, стабільність та ін.), він дозволяється до застосування в медичній
практиці лише після державної реєстрації. Лікарські форми поділяють на:
тверді (таблетки, драже, гранули, порошки, збори, капсули та ін.); м’які
(мазі, креми, гелі, супозиторії, пластирі та ін.); рідкі (різні розчини,
суспензії, емульсії, настої, відвари, настойки, екстракти та ін.); газоподібні
(аерозолі,
гази,
пари
тощо)»
(Фармацевтична
енциклопедія
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/).
Відповідно до Положення про реєстрацію і порядок видачі дозволу на
ввезення та використання зарубіжних і вітчизняних засобів лікувальної
косметики, розробленого Фармакологічним комітетом МОЗ України, до засобів
лікувальної косметики належать лікарські засоби, які призначені для
профілактики і лікування захворювань шкіри та її придатків (волосся, вії, нігті),
містять окремі речовини або суміш речовин, які використовують у
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терапевтичних чи профілактичних цілях та виробляють у формі косметичних
засобів: крему, молочка, олії, маски, бальзаму, лосьйону, шампуню, помади на
основі суміші жиро-воскових речовин, зубної пасти, мила з антисептичними
властивостями.
Засоби лікувальної косметики підлягають реалізації у аптечній мережі за
наявності листівки-вкладиша або інструкції по застосуванню. Окремі засоби
лікувальної косметики, за визначенням Фармакологічного комітету (шампуні
проти лупи, зубні пасти, антиперспіранти та ін.), дозволяються до реалізації у
роздрібній торговельній мережі.
«На відміну від лікарських засобів, які виробляють у класичних
лікарських формах, засоби лікувальної косметики поєднують фармакологічні
властивості з косметологічними, а в деяких випадках і декоративними
властивостями» (dspace.nuph.edu.ua/bitstream).
З наведеного вбачається, що бальзами косметичні та бальзами лікувальні
схожі за складом, призначенням, умовами реалізації, колом споживачів, тобто ці
товари можна визнати спорідненими.
У запереченні та на засіданні Апеляційної палати апелянт зазначав, що
ТОВ КФК «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК» виготовляє бальзами з лікувальним
ефектом, марковані комбінованим позначенням «BALSAM ZVEZDA» та
розробляє новий вид бальзаму «BALSAM ZVEZDA», який, хоча і буде зберігати
деякі лікувальні властивості, але буде саме косметичним засобом.
На розгляд колегії Апеляційної палати апелянт надав: Висновок
державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони
здоров‘я України від 18.02.2016 № 05.03.02-04/4662 на Засоби декоративної
косметики відповідно до ДСТУ 4763: «Бальзами косметичні. Загальні технічні
умови.» Оптова та роздрібна торгівля; Протоколи випробувань комунального
підприємства «Санепідсервіс» від 23.09.2016 № 18301, № 18300 бальзаму
косметичного «BALSAM ZVEZDA»; Паспорт якості на продукцію «BALSAM
ZVEZDA», дата виробництва – 09.2016; упаковку бальзаму, який виробляє ТОВ
КФК «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК».
Колегія Апеляційної палати зазначає, що за наданими апелянтом
документами, ТОВ КФК «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК» з 2016 року виробляє
косметичні бальзами, зокрема, «BALSAM ZVEZDA».
Відповідно до інформації, зазначеної на упаковці бальзаму, наданого як
приклад використання заявленого позначення, та інформації, розміщеної на
сайті
апелянта
http://www.greenpharmcosmetic.com/,
та
на
сайті
https://911balsam.com, бальзам, маркований позначенням «BALSAM ZVEZDA»,
складається з розчинів ефірних олій, має протизапальні, зігріваючі,
антисептичні, анестезуючі властивості, діє на рефлекторні центри центральної
нервової системи, проявляючи стимулюючий ефект.
Виходячи із інформації, розміщеної в інструкції до бальзаму, маркованого
позначенням «BALSAM ZVEZDA», а саме, склад, спосіб та особливості
застосування, його пропонують до продажу у мережі Інтернет як «лікувальний
бальзам» (https://receptika.ua/balzam-zvezda), як засоби для профілактики ГРВ
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та застуди (apteka911.com.ua),
косметичні засоби для здоров'я
для
лікування
(https://compendium.com.ua/dec/312372/),
препарати
травм (https://cosmetic.com.ua/preparaty-dlya-lecheniya-travm-green-pharmcosmetic/).
Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку,
що товари 03 класу МКТП щодо яких заявлено позначення та товари 03, 05
класів МКТП відносно яких зареєстровано протиставлені знаки, враховуючи
вид товарів, їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість
виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі,
можна визнати однорідними (спорідненими).
Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення,
колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене за заявкою
№ m 2016 08364 позначення не відповідає умовам надання правової охорони і
на нього поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони,
встановлені пунктом 3 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 Товариству з обмеженою відповідальністю «КОСМЕТИКОФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК» у задоволенні
заперечення.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 26.01.2018 про відмову в реєстрації
знака для товарів і послуг «BALSAM ZVEZDA» за заявкою № m 2016 08364
залишити чинним.
Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.
Головуючий колегії

Т.П. Салфетник

Члени колегії

Ю.А. Горбик
І.А.Костенко

