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Р І Ш Е Н Н Я 

 

27 липня 2021 року 

 

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український 

інститут інтелектуальної власності», затверджена розпорядженням голови 

Апеляційної палати Василенко М.О. від 30.04.2021 № Вн-87-Р/2021 у складі 

головуючої Гайдук В.В. та членів колегії Цибенко Л.А, Дідушко І.О., за 

участю секретаря апеляційного засідання Качаловської К.І. розглянула 

заперечення апелянта Товариства з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» (далі – ТОВ «КИЇВТРАНСЛОГІСТИК») проти 

рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної 

власності» (далі – Укрпатент) від 10.02.2021 про відмову в державній 

реєстрації торговельної марки «KTL, зобр.» за заявкою № m 2019 18418.  

 

Представник апелянта – Буркова І.М. 

Представник Укрпатенту – Майданюк Н.Ф. 

 

Заперечення апелянта – ТОВ «КИЇВТРАНСЛОГІСТИК»  подано на 

підставі абзацу першого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), згідно з яким заявник має право 

оскаржити рішення за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати 

протягом двох місяців від дати одержання рішення НОІВ чи копій матеріалів, 

затребуваних відповідно до пункту 3 статті 10 Закону. 

Апелянт не погоджується з рішенням Мінекономіки про відмову в 

реєстрації торговельної марки «KTL, зобр.» за заявкою № m 2019 18418, 

прийнятим на підставі висновку про те, що заявлене словесне позначення: 
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1) для всіх послуг 39 класу і споріднених до них послуг 35, 36, 37 

класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – 

МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку воно є таким, 

що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги. 

Апелянт стверджує, що заявлене позначення є оригінальним, 

використовується ним протягом тривалого часу, а на ринку України відсутні 

будь-які інші особи, з діяльністю або іменем яких товар або послуги, 

марковані заявленим позначенням, можуть асоціюватися в уяві споживачів.  

Апелянт зазначає, що ТОВ «КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» здійснює 

діяльність на ринку України у сфері перевезень з 2016 року. Одним із перших 

клієнтів Апелянта стала компанія «Київхліб», для перевезення продукції якої 

у 2016-2017 роках було вперше закуплено автомобілі.  

Автопарк Апелянта налічує 300 транспортних засобів, які можуть 

виконувати перевезення вантажу різних обсягів. У 2020 році було здійснене 

брендування автомобілів. З огляду на такі автомобілі, на думку Апелянта, 

його послуги легко вирізнити серед інших однорідних послуг.  

Апелянт зазначає, що вже у перший рік діяльності ним було перевезено 

більше 80 тис. тон продукції, у подальші роки обсяги перевезень суттєво 

збільшилися, що підтверджується відповідними довідками. 

Постійними клієнтами Апелянта є близько 100 великих українських та 

міжнародних компаній, більшість яких виготовляють або розповсюджують 

продукти харчування, серед яких: Ашан, Metro, Novus, група компаній Fozzy 

Group, ПрАТ «Київхліб», ТОВ «Торговий дім «Київхліб», ТОВ «Київський 

БКК», ТОВ «Ла Тарта», ТОВ «Київмлин».  

Таким чином, Апелянт стверджує, що протягом тривалого періоду 

праці на ринку України він зарекомендував себе як надійний партнер у сфері 

перевезень, має власну ділову репутацію, а його діяльність жодним чином не 

може асоціюватися з діяльністю ТОВ «КТЛ Україна». 

 

Апелянт зазначає, що заявлене позначення  є комбінованим, 

містить зображення вантажного автомобіля та напис великими літерами 

латинської абетки «KTL», що є абревіатурою з перших літер слоформ, з яких 

складається комерційне найменування Апелянта, англійською мовою – «Kyiv» 

- літера «К», «Trans» - скорочене від «Transport» - літера «T» та «Logistic» - 

літера «L». Брендбук та позначення «KTL, зобр.» було розроблене дизайнером 

Злуніциним Олексієм.  

Заявлене позначення було подане Апелянтом на реєстрацію разом з 

серією інших його позначень: «КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» (заявка                            

№ m 2019 18423 від 10.07.2019), «KYIVTRANSLOGISTIC» (заявка                       

№ m 2019 18425 від 10.07.2019), «КТЛ» (заявка № m 2019 18420 від 

10.07.2019). 
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Апелянт вказує, що з моменту розробки позначення було зміщено 

акцент з використання словесної абревіатури на використання комбінованого 

позначення, яке використовується одночасно зі скороченим його варіантом (на 

автомобілях, офіційному сайті, мережі Facebook). 

На підтвердження використання заявленого позначення в якості 

доказів апелянтом надано такі документи: 

роздруківки фотографій автомобілів апелянта з нанесеним 

позначенням «KTL, зобр.»; 

роздруківки з офіційного вебсайту  апелянта 

https://kyivtranslogistic.com, сторінки у соціальній мережі Facebook; 

копію Договору № 3/11-2020 від 05.11.2020 р., укладеного між ТОВ 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» та ТОВ «Продакшн Інтернешнл Групп» про 

надання послуг по виготовленню та розміщенню рекламного зображення на 

транспортних засобах з додатками; 

копії договорів № 1-МК від 03.03.2016, № 102 від 01.03.2016,  

№ 102-В від 22.09.2017 з додатками, укладених між ТОВ 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» та ПАТ «Київхліб» на перевезення вантажу; 

копії договорів № 102 від 01.09.2017, № 102-в від 25.10.2018, № 102 від 

01.12.2018, № 140120 від 14.01.2020 з додатками, укладених між ТОВ 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК»  та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИЇВХЛІБ» на 

перевезення вантажу; 

копію договору № 01/28/08/18 від 28.08.2018 з додатком, укладеного 

між ТОВ «КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» та ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК», на 

перевезення вантажів автомобільним транспортом; 

копію договору № 3009/19 від 30.09.2019, укладеного між ТОВ 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» та ТОВ «ФІНО ВЕРДЕ», про надання 

транспортних послуг; 

копію договору № 09102019 від 09.10.2019, укладеного між ТОВ 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» та ТОВ «ФРУТІЛЕНД», на перевезення вантажу; 

копію заявки-договору № 26/02 від 26.02.2020, укладеного між ТОВ 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» та ТОВ «БЕРРІ МОР» про надання транспортних 

послуг; 

копію заявки-договору № 03/03 від 03.03.2020, укладеного між ТОВ 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» та ТОВ «СЕМКО» про надання транспортних 

послуг; 

копію договору № 03/11/20 від 03.11.2020, укладеного між ТОВ 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» та ТОВ «ФЛОРІТРЕЙД», на перевезення вантажів 

автомобільним транспортом; 

копію договору № 200528 від 28.05.2020,  укладеного між ТОВ 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» та ФОП Танасовим Д.С., про надання послуг. 

копії рекомендаційних листів від партнерів  

ТОВ «КИЇВТРАНСЛОГІСТИК»; 

https://kyivtranslogistic.com/
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копії довідок  щодо обсягів перевезень ТОВ 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК», що включають інформацію за період з 2016 по 

третій квартал 2021 включно; 

копію рішення № 6070 від 19.04.2021 про реєстрацію договору, який 

стосується права автора на твір (твір образотворчого мистецтва «Логотип 

KTL» 2 варіанти», складений твір «Брендбук «KTL»). 

відгуки клієнтів розміщені на офіційному сайті Апелянта, який було 

розроблено та запущено у 2020 році. 

Апелянт зазначає, що заявлене позначення не містить комерційного 

(фірмового) найменування ТОВ «КТЛ Україна», у матеріалах мотивованого 

заперечення, на яких ґрунтується рішення від 10.02.2021, не доведено 

схожість комерційного найменування «КТЛ Україна» із заявленим 

позначенням, відсутні докази відомості такого комерційного (фірмового) 

найменування до дати подання заявки. 

За результатами проведеного аналізу, Апелянт стверджує, що відсутні 

підстави для врахування інформації про ймовірну приналежність ТОВ «КТЛ 

Україна» до турецької компанії Кіnау Group, яке не здійснює в Україні ніякої 

діяльності. 

На думку Апелянта, посилання закладу експертизи на джерела мережі 

Інтернет отримані з непідтверджених та ненадійних джерел: 

https://ktlukraine.com/the-company/?lang=uk, 

http://www.kinaygroup.com/sayfa/41/History та не можуть бути покладені в 

основу висновку про відмову в реєстрації торговельної марки. 

Ураховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, 

скасувати рішення Укрпатенту від 10.02.2021 та зареєструвати позначення за 

заявкою № m 2019 18418 відносно усього заявленого переліку послуг. 

 

Позиція представника Укрпатенту – експерта, що підготував висновок 

експертизи про невідповідність позначення «KTL, зобр.» за заявкою                

№ m 2019 18418 умовам надання правової охорони, полягає в тому, що ТОВ 

«КТЛ Україна» було зареєстроване у Державному реєстрі юридичних осіб 

19.12.2013 року. ТОВ «КТЛ Україна» є частиною міжнародного холдингу 

Кіnау Group, що здійснює вантажоперевезення по всьому світу з 1946 року 

(початкова назва холдингу «KTL», це абревіатура Кіnау Transport Logistics, 

Кіnау - це прізвище засновника компанії - Аіі Riza Кіnау). 

З 1946 року Кіnау Group здійснює свою діяльність у багатьох галузях, 

пов’язаних з вантажоперевезеннями, і пропонує транспортні та логістичні 

послуги по всьому світу. Кіnау Group має 16 офісів в Туреччині, а також офіси 

Кіnау Group є в США, Австралії і Китаї. Всі філіали та представництва Кіnау 

Group мають однакову першу частину найменування - «KTL», а далі додається 

місто або країна. В Україні Кіnау Group представляє ТОВ «КТЛ Україна», 

https://ktlukraine.com/the-company/?lang=uk
http://www.kinaygroup.com/sayfa/41/History
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офіси якої знаходяться в Одесі (біля основних морських портів «Одеса», 

«Чорноморск» і «Південний»), Києві, Борисполі та Дніпрі. 

ТОВ «КТЛ Україна» було створено для надання різного виду 

логістичних послуг клієнтам як на території України, так і по всьому світі. 

Підприємство є одним з лідерів з вантажоперевезень в Україні  

і є фахівцем в наданні будь-якого роду контейнерних логістичних послуг: 

авіаперевезення вантажів з будь-якої точки планети, автомобільні  

та залізничні перевезення, брокерський сервіс, послуг з супроводу та охорони 

вантажів, організація складування і перевалки вантажів та фрахтування суден 

різного типу. Також підприємство має великий досвід і напрацювання  

по відправленнях вантажів в рефрижераторних контейнерах для різних типів 

товарів, що вимагають підтримання температурного режиму при перевезенні . 

Клієнтами ТОВ «КТЛ Україна» є ПАО «Миронівський хлібопродукт», 

ТОВ «УКРОЛІЯ», ТОВ «Агро-Співдружність», ТОВ «Вінницький комбінат 

хлібопродуктів №2», FLAT «Яготинський маслозавод», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», 

ТОВ «Торговий дім Екофрут», ТОВ «Чорноморська сталь», ТОВ «Енергетичні 

системні інновації», ПАО «Карлсберг Україна» та багато інших вітчизняних 

та іноземних замовників (https://ktlukraine.com/the-company/?lang=uk; 

http://www.kinaygroup.com/sayfa/41/History). 

Послуги, надані з використанням заявленого позначення, можуть 

породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов’язані з діяльністю ТОВ 

«КТЛ Україна», що насправді не відповідають дійсності. 

Рішення про відмову в державній реєстрації заявленого позначення за 

заявкою № m 2019 18418 прийнято з урахуванням мотивованого заперечення 

щодо невідповідності наведеного в заявці позначення умовам надання 

правової охорони від 05.11.2019 р. від патентного повіреного Воропаєвої Н.М. 

за дорученням ТОВ «КТЛ Україна». 

 

Пунктом 1 глави 3 розділу ІІ Регламенту Апеляційної палати 

Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом 

Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства України 

від 02.03.2021 № 433 (далі – Регламент) встановлено, що розгляд заперечення 

по суті передбачає встановлення наявності або відсутності підстав для 

скасування рішення Укрпатенту щодо заявки, за якою подано заперечення, у 

межах мотивів, викладених у запереченні чи під час його розгляду, та на 

підставі зібраних у справі за запереченням матеріалів. 

Відповідно до пунктів 20 і 21 глави 3 розділу ІІ Регламенту колегія 

Апеляційної палати з метою з’ясування обставин, яким обґрунтовуються 

вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення 

заслухала вступне слово сторін, з’ясувала обставини на які вони посилаються 

як на підставу своїх вимог і заперечень та перевірила їх доказами, 

https://ktlukraine.com/the-company/?lang=uk
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що містилися у запереченні (№ Вх-16708/2021 від 26.04.2021), копіях 

матеріалів заявки № m 201918418 та встановила наступне. 

Заявлене комбіноване позначення  складається із словесного 

елемента «KTL», виконаного художнім шрифтом заголовними літерами 

латинської абетки, та зображувального елемента, представленого у вигляді 

стилізованої тентованої вантажівки, розміщеної над трьома горизонтальними 

повздовжніми смугами, що звужуються у напрямку задніх коліс. Словесна 

частина зображена на тлі кузова вантажівки.  

Позначення заявлено на реєстрацію відносно послуг 35, 36, 37 та 39 

класів МКТП. 

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого 

позначення «KTL, зобр.» 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)
1
, з урахуванням 

пункту 4.3.1.9 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).  

Пунктом 2 статті 6 Закону встановлено, що 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 особи, яка 

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.  

«Омана, и, жін. - Хибне сприйняття дійсності, зумовлене 

неправильним, викривленим відображенням її органами чуття; уявний образ 

чого-небудь, що помилково сприймається як дійсний».  

Для з’ясування того, чи є заявлене позначення «KTL, зобр.» таким, що 

може ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги, а саме:  

                                                 
1
 Відповідність позначень умовам надання правової охорони за заявками, поданими до набрання чинності 

Закону України № 815-IX від 21.07.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними 

зловживаннями», визначається колегією Апеляційної палати згідно із законодавством, що діяло на дату 

подання заявки. 
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ТОВ «КТЛ Україна» при його використанні для заявлених послуг 39 

класу МКТП і споріднених до них послуг 35, 36, 37 класів МКТП, колегія 

Апеляційної палати звернулась до доступних інформаційно-довідкових 

джерел та відомостей, наявних у мережі Інтернет, а також перевірила 

відомості і посилання, якими обґрунтовується висновок експертизи та 

з’ясувала таке.  

При контекстному пошуку за ключовим словом «KTL» серед 

результатів першої сторінки пошуковик Google надає сайт 

https://ktlukraine.com/?lang=uk із заголовком «Транспортні послуги високого 

класу за найкращою ціною ...».   

На вказаному сайті представлена інформація про компанію KTL 

Ukraine. 

«KTL Ukraine була створена для надання різного виду логістичних 

послуг своїм клієнтам, як на території України, так і по всьому світу. Ми є 

фахівцями в наданні будь-якого роду контейнерних логістичних послуг: авіа 

відправлення вантажів з будь-якої точки планети, автомобільні та залізничні 

перевезення, брокерський сервіс, організація складування і перевалки 

вантажів, а так само фрахтування суден різного типу. Також компанія має 

великий досвід, напрацювання і спеціальні тарифи по відправленнях вантажів 

в рефрижераторних контейнерах для різних типів товарів, що вимагають 

підтримання температурного режиму при перевезенні. 

В Україні офіси KTL Ukraine знаходяться в Одесі (біля основних 

морських портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний») в Києві, в Дніпрі, в 

Харкові та в Борисполі.»
2
 

«Компанія КТЛ Україна володіє власним транспортом і розвиненою 

мережею партнерів-перевізників, які забезпечують доставку вантажів.»
3
 

«Завдяки широкій власній мережі Kinay Transport & Logistics і 

розвиненої мережі партнерів-перевізників, транспортно-логістична компанія 

KTL Ukraine пропонує Вам автомобільні перевезення з профільних нам 

напрямків - Грузія, Туреччина, Україна, Іран з найкращим співвідношенням 

вартості, строків і якості сервісу.»
4
 

«За кількістю доставлених контейнерів у 2020 році KTL Ukraine 

увійшла в п’ятірку лідерів Національного морського рейтингу України. 

Транспортувавши в минулому році 12 378 контейнерів вантажу в морських 

портах України.»
5
  

Також інформація про KTL Ukraine опублікована на вебсайтах 

компанії https://ua.linkedin.com, https://elevatorist.com, 

https://www.facebook.com, https://ameu.org.ua/members/active-members/item/67-

ktl-ukraina.  
                                                 
2
 https://stage.ktlukraine.com/the-company/?lang=uk 

3
 https://ktlukraine.com/?lang=uk 

4
 https://ktlukraine.com/services/?lang=uk 

5
 https://ktlukraine.com/ktl-ukraine-v-top-p%e2%80%b2yatirci-krashhix-ekspeditoriv-ukra%d1%97ni/?lang=uk 

https://ktlukraine.com/?lang=uk
https://ua.linkedin.com/
https://elevatorist.com/
https://www.facebook.com/
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«Мы KTL Ukraine. Компания, успешно работающая на рынке перевозок 

Украины с 2013 года и являющаяся частью международного холдинга «Kinay 

Group»»
6
 

«KTL Ukraine - компания с 2013 года ведет деятельность в сфере 

логистических услуг. Компания KTL Ukraine имеет опыт, наработки и 

специальные тарифы по отправкам грузов в рефрижераторных контейнерах 

для различных типов товаров, требующих поддержание температурного 

режима при перевозке.»
7
 

«Більше 4 років KTL Ukraine транспортує фарма-вантажі. Тільки за 

останній рік ми здійснили понад 100 авіадоставок. Серед вантажів: БАДи, 

ветеринарні препарати, обладнання, ліки та інше. В 2021 році ми увійшли в 

світову мережу WCA Pharma. Для наших клієнтів подібна співпраця - 

додаткова гарантія поліпшення якості ланцюжка поставок по всій земній кулі. 

Саме високі показники в роботі та рівень фахівців дозволив KTL Ukraine стати 

першою компанією в мережі WCA Pharma від України.»
8
 

Дослідивши розміщену в мережі Інтернет інформацію, колегія 

Апеляційної палати зазначає, що ТОВ «КТЛ Україна» при пропонуванні своїх 

послуг в мережі Інтернет активно використовує власне комерційне 

найменування як українською мовою «КТЛ Україна», так і англійською - 

«KTL Ukraine». 

Проаналізувавши заявлене позначення «KTL, зобр.» та комерційне 

найменування КТЛ Україна/ KTL Ukraine колегія Апеляційної палати дійшла 

висновку, що вони мають спільний вирізняльний словесний елемент «KTL», 

тому є схожими настільки, що їх можна сплутати. 

Дослідивши відомості, наявні в мережі Інтернет, колегія Апеляційної 

палати вважає, що український споживач має у вільному доступі (через 

мережу Інтернет) достатньо інформації, щоб бути обізнаним про компанію 

ТОВ «КТЛ Україна» як про компанію, що надає послуги у сфері перевезень, 

та має можливість замовляти ці послуги, що пропонуються як на території 

України, так і за її межами. Тому послуги, надані з використанням заявленого 

позначення, можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов’язані 

з діяльністю ТОВ «КТЛ Україна», що насправді не відповідають дійсності. 

Тому висновок про те, що заявлене словесне позначення для всіх 

послуг 39 класу і споріднених до них послуг 35, 36, 37 класів МКТП, 

зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку є таким, що може 

ввести в оману споживачів щодо особи, яка надає послуги є обґрунтованим. 

 У запереченні та в апеляційному засіданні представник Апелянта 

стверджував про те, що відсутні підстави для врахування інформації про 

                                                 
6
 https://ua.linkedin.com/company/ktl-ukraine 

7
 https://elevatorist.com/kompanii/464-ktl-ukraina 

8
 https://www.facebook.com/ktl.ukraine/ 
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ймовірну приналежність ТОВ «КТЛ Україна» до турецької компанії Кіnау 

Group. 

Для з’ясування питання про належність ТОВ «КТЛ Україна» до 

турецької компанії Кіnау Group колегія Апеляційної палати дослідила 

матеріали мотивованого заперечення проти заявки № m 2019 18418 щодо 

невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової 

охорони, подане представником ТОВ «КТЛ Україна», а також звернулась до 

відомостей, наявних у мережі Інтернет, та встановила наступне. 

У мотивованому запереченні зазначається, що ТОВ «КТЛ Україна»,  

зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців 19.12.2013,  є частиною міжнародного холдингу Кіnау Group, 

що здійснює вантажоперевезення по всьому світу з 1946 року (початкова назва 

холдингу «KTL», це абревіатура Кіnау Transport Logistics, Кіnау - прізвище 

засновника компанії - Аіі Riza Кіnау).  

 На підтвердження наведеного аргументу надано лист, підписаний 

директором KINAY TASIMACILIK VE LOJISTIK AS. Mr. Baris Dilioglu, в 

якому зазначається, що ТОВ «КТЛ Україна» є частиною холдингу Кіnау 

Group, і за понад шість років роботи в галузі вантажоперевезень ТОВ «КТЛ 

Україна» зарекомендувало себе як надійний партнер. 

 На офіційному вебсайті ТОВ «КТЛ Україна» в розділі «Про компанію» 

опублікована наступна інформація: «Ми є членом Kinay Network, створеного в 

1946 році. Також KTL Ukraine є частиною декількох міжнародних логістичних 

мереж: FFN, MPL, WCA, Cargo Partner.»
9
 А в розділі «Наші сертифікати» 

розміщений сертифікат KINAY TRANSPORT & LOGISTICS, KTL (2015). 

На офіційному вебсайті компанії Кіnау Group у розділі «Contact»
10

 (в 

перекладі з англійської мови - «зв’язок, контакт»
11

) представлена можливість 

переглянути контактну інформацію по країнам. В Україні зазначені відомості 

щодо KTL - KINAY TRANSPORT & LOGISTICS S.A. KIEV BRANCH, KTL - 

KINAY TRANSPORT & LOGISTICS S.A. DNIPRO BRANCH, KTL - KINAY 

TRANSPORT & LOGISTICS S.A. ODESSA BRANCH, що містять посилання 

на сайт https://ktlukraine.com.  

На думку колегії Апеляційної палати, виявлена інформація свідчить 

про те, що Кіnау Group та ТОВ «КТЛ Україна» здійснюють спільну діяльність  

у сфері надання послуг з вантажоперевезення.  

 

Колегія Апеляційної палати, ураховуючи положення пункту С (1) 

статті 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, 

відповідно до якого, щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, 

необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість 
                                                 
9
 https://ktlukraine.com/the-company/?lang=uk 

10
 http://kinay.com/iletisim 

11
 https://www.lingvolive.com/en-us/translate/en-uk/contact 

 

https://ktlukraine.com/
https://www.lingvolive.com/en-us/translate/en-uk/contact
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використання знака, розглянула зазначені вище матеріали щодо використання 

позначення «KTL, зобр.» та встановила наступне. 

Виключні майнові авторські права на твір образотворчого мистецтва 

«Логотип «KTL» та складений твір «Брендбук «KTL» були передані апелянту 

у квітні 2019 року. Тобто, фактичне використання заявленого позначення 

почалося саме з цієї дати. 

Згідно з додатком № 2 до Договору № 3/11-2020 від 05.11.2020 

Апелянтом було замовлено розміщення зображення заявленого позначення на 

150 транспортних засобах.  

На роздруківках фотографій автомобілів, поданих апелянтом, заявлене 

позначення нанесено на двері кабіни автомобілів, при цьому на кузові 

використовується інше позначення із словесними елементами «КИЇВХЛІБ», 

«Зроблено з любов’ю» та зображенням полиць із хлібом. На думку колегії 

Апеляційної палати, таке використання здатне породжувати у свідомості 

споживачів асоціації, пов’язані з іншою компанією, а не з послугами саме 

апелянта.  

Надані апелянтом договори про надання транспортних послуг на 

перевезення вантажів не дають можливості встановити використання 

заявленого позначення при наданні апелянтом таких послуг.  

Зважаючи на встановлене, колегія Апеляційної палати дійшла висновку 

про відсутність підстав для застосування положення пункту С (1) статті 

6quinquies Паризької конвенції, та, відповідно, для скасування рішення 

Укрпатенту за заявкою № m 2019 18418. 

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи 

у межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене позначення 

«KTL, зобр.» не може бути зареєстровано як торговельна марка відносно 

заявлених послуг 35, 36, 37, 39 класів МКТП, оскільки на нього поширюються 

підстави для відмови, встановлені пунктом 2 статті 6 Закону.  

 

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України 

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної 

палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим 

наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі і сільського господарства 

України від 02.03.2021 № 433, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

07.05.2021 за № 610/36232, колегія Апеляційної палати 

 

в и р і ш и л а: 
 

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВТРАНСЛОГІСТИК» у задоволенні заперечення. 



                                                        11                             Продовження додатка 

 

2. Рішення Укрпатенту від 10.02.2021 про відмову в державній 

реєстрації торговельної марки «KTL, зоб.» за заявкою № m 2019 18418 

залишити чинним.  

 

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом 

Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». 

Затверджене рішення може бути оскаржено у судовому порядку протягом 

двох місяців від дати його одержання. 

 

Головуюча колегії     В. В. Гайдук 

 

Члени колегії       Л. А. Цибенко 

 

       І. О. Дідушко 

 


