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Р І Ш Е Н Н Я 

 

09 серпня 2021 року 

 

Колегія Апеляційної палати Державного підприємства «Український 

інститут інтелектуальної власності» затверджена розпорядженням голови 

Апеляційної палати Василенко М.О. від 23.03.2021 № Вн-50-Р/2021 у складі 

головуючої Жмурко О.В. та членів колегії Красовського В.Г., Шумілової Л.Д., 

за участю секретаря апеляційного засідання Колибаби І.І., розглянула 

заперечення Поправкі Андрєя Гєннадієвіча проти рішення Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – 

Мінекономіки) від 30.09.2020 про відмову в реєстрації торговельної марки 

«ПРАВКА АТЛАНТА ATLAS BALANCE» за заявкою № m 2020 01079.  

 

Представник апелянта – Марченкова А.М. 

Представник Укрпатенту – Фарабієва А.С.  

 

Заперечення апелянта – Поправкі Андрєя Гєннадієвіча 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 заперечує проти рішення Мінекономіки від 30.09.2020 про 

відмову в реєстрації торговельної марки «ПРАВКА АТЛАНТА ATLAS 

BALANCE» за заявкою № m 2020 01079, прийнятого на підставі висновку 

експертизи про те, що заявлене словесне позначення: 

- є описовим для послуг 44 класу Міжнародної класифікації товарів і 

послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), що входять до узагальнюючого 
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поняття «медична допомога», вказує на призначення/властивості послуг, 

споріднених до них товарів 10 класу (засоби надання послуг) та послуг 41 

класу МКТП («освітні послуги»); 

- є оманливим для послуг 44 та 41 класів МКТП, не пов’язаних з 

згаданою діяльністю та товарів 10 класу, які не використовуються при її 

здійсненні. 

Апелянт зазначає, що під час проведення експертизи заявленого 

позначення «ПРАВКА АТЛАНТА ATLAS BALANCE» експертиза розділила 

його на дві частини – «Правка Атланта» і «ATLAS BALANCE», кожна з яких 

розтлумачена як окреме словосполучення. При цьому апелянт зауважує, що 

жоден з електронних словників та довідників не містить перекладу та 

тлумачення значення цілісного словосполучення «ПРАВКА АТЛАНТА 

ATLAS BALANCE» без поділу на окремі слова. 

Апелянт стверджує, що за пошуковим запитом «ПРАВКА АТЛАНТА 

ATLAS BALANCE» в мережі Інтернет знаходяться сторінки із посиланням 

безпосередньо на сайт заявника (https://body-balance.com), а також заявляє, що 

він є засновником каналу «Atlas Balance» на відеохостингу «Youtube», який 

зареєстрований ним 12.07.2012.  

Апелянт стверджує, що позначення «ПРАВКА АТЛАНТА ATLAS 

BALANCE» є його авторською ідеєю та створеною ним розробкою, 

відповідно, має розрізняльну здатність серед споживачів і не є описовим та/чи 

оманливим позначенням. Слово «ПРАВКА» апелянтом взято від свого 

прізвища – Поправка. 

Враховуючи наведене, апелянт просить задовольнити заперечення, 

скасувати рішення Мінекономіки від 30.09.2020 та зареєструвати позначення 

за заявкою № m 2020 01079 відносно скороченого переліку товарів 10 класу 

МКТП: «апарати для реабілітації функцій організму людини; апарати і 

устатковання для виробляння рентгенівського проміння на медичні потреби; 

вібромасажери; голки для голкотерапії; апарати для масажу; рентгенограми на 

медичні потреби; електрокардіографи; електростимулятори мозку; апаратура 

для фізичних вправ на медичні потреби; медичні апарати та інструменти; 

фізіотерапевтична апаратура», послуг 41 класу МКТП: «влаштовування і 

проведення практичних занять (навчання); влаштовування і проведення 

семінарів; влаштовування і проведення конференцій; послуги клубів здоров’я 

(оздоровчі та фітнес-тренування); публікування книжок; фізичне 

виховування» та послуг 44 класу МКТП: «консультування щодо здоров’я; 

масаж; медична допомога; медичне консультування для людей з обмеженими 

можливостями; послуги альтернативної медицини; послуги медичних центрів; 

послуги лікарів- ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги центрів 

здоров’я; терапевтичні послуги; фізіотерапія; хіропрактика». 

 

В обґрунтування своєї позиції представник Укрпатенту – експерт, який 

підготував висновок експертизи про невідповідність позначення за заявкою 

№ m 2020 01079 умовам надання правової охорони, зазначив, що 

https://body-balance.com/
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кваліфікаційна експертиза заявленого позначення проводилась на його 

відповідність пункту 1 статті 5, пунктів 1-5 статті 6 Закону 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). 

В ході проведення експертизи та дослідження інформаційних джерел 

експертом визначено відомості, які вказують на те, що заявлене позначення 

має певне тлумачення та широко використовується в медичній сфері. Зокрема: 

«Правка Атланта – методика лечения и оздоровления атланта. Этот метод 

«возвращает правильное управление и баланс мышц в суставе головы. 

Запускает процесс самовосстановления всего организма. Атлант (лат. Atlas) – 

это первый шейный позвонок и единственный, который соприкасается с 

черепом. Он держит на себе голову. ATLAS BALANCE = 

«ATLASBALANCE® – это естественный, целостный метод, при котором 

мускулатура затылка, позвонков и их сочленения, приводится в 

соответствующий тонус специальной техникой мускульной стимуляции, 

чтобы содействовать всему позвоночнику от атланта до таза, спине и всему 

организму самостоятельно вернуться в своё естественное здоровое состояние. 

Основатель метода ATLASBALANCE – Klaus W. Zumkehr (Клаус В. Цумкер, 

Германия)». 

Відповідно, для послуг 44 та 41 класів МКТП, не пов’язаних з згаданою 

діяльністю та товарів 10 класу МКТП, які не використовуються при її 

здійсненні заявлене позначення буде оманливим. 

http://www.atlasbalance.info/kontakt.htm; https://атлант-

про.рф/raspisanie/kharkov; http://atlasbalance.kz; http://muhinsky.ru/postanovka-

atlanta-v-moskve; 

https://atlasterapia.com.ua/?gclid=EAIaIQobChMI2LusssnH6wIVEQB7Ch0rqwvd

EAAYASAAEgKYI_D_BwE. 

Підстави для відмови в реєстрації торговельної марки «ПРАВКА 

АТЛАНТА ATLAS BALANCE» за заявкою № m 2020 01079 визначені 

пунктом 2 статті 6 Закону.  

 

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 та 21 глави 3 розділу ІІ Регламенту колегія 

Апеляційної палати з метою з’ясування обставин, якими обґрунтовуються 

вимоги апелянта та які необхідно встановити для прийняття рішення 

http://www.atlasbalance.info/kontakt.htm
https://атлант-про.рф/raspisanie/kharkov
https://атлант-про.рф/raspisanie/kharkov
http://atlasbalance.kz/
http://muhinsky.ru/postanovka-atlanta-v-moskve
http://muhinsky.ru/postanovka-atlanta-v-moskve
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заслухала вступне слово сторін, з’ясувала обставини, на які вони посилаються 

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

що містилися у запереченні (вх. № Вх-28410/2020 від 07.12.2020), копіях 

матеріалів заявки № m 2020 01079, письмових поясненнях представника 

Укрпатенту від 09.04.2021 та встановила наступне. 

 

Заявлене на реєстрацію позначення є словесним позначенням, що 

складається із двох словосполучень, виконаних стилізованим шрифтом 

великими літерами кирилиці «ПРАВКА АТЛАНТА» та латиниці «ATLANT 

BALANCE», що розміщені у два рядки. 

 

 
 

Зображення заявленого позначення за заявкою № m 2020 01079. 

Позначення подано на реєстрацію для товарів 10 та послуг 41 і 44 класів 

МКТП. 

Колегія Апеляційної палати зазначає, що оскільки апелянт у запереченні 

скоротив перелік заявлених товарів 10 класу та послуг 41 і 44 класів МКТП, то 

розгляд заперечення здійснювався з урахуванням лише скороченого переліку 

товарів і послуг, а саме: 10 класу МКТП «апарати для реабілітації функцій 

організму людини; апарати і устатковання для виробляння рентгенівського 

проміння на медичні потреби; вібромасажери; голки для голкотерапії; апарати 

для масажу; рентгенограми на медичні потреби; електрокардіографи; 

електростимулятори мозку; апаратура для фізичних вправ на медичні потреби; 

медичні апарати та інструменти; фізіотерапевтична апаратура», послуг 41 

класу МКТП «влаштовування і проведення практичних занять (навчання); 

влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення 

конференцій; послуги клубів здоров’я (оздоровчі та фітнес-тренування); 

публікування книжок; фізичне виховування» та послуг 44 класу МКТП 

«консультування щодо здоров’я; масаж; медична допомога; медичне 

консультування для людей з обмеженими можливостями; послуги 

альтернативної медицини; послуги медичних центрів; послуги лікарів- 

ортодонтів; послуги медичних клінік; послуги центрів здоров’я; терапевтичні 

послуги; фізіотерапія; хіропрактика». 

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону
1
 обсяг правової охорони, що 

надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, 

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

Законом 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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внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією 

внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. 

Відповідно до абзацу четвертого пункту 2 статті 6 Закону не можуть 

одержати правову охорону позначення, які складаються лише з позначень чи 

даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів  

і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, 

властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення 

чи збуту товарів або надання послуг. 

Абзацом п’ятим цього пункту визначено, 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. 

Перевірка позначень щодо наявності підстав для відмови у наданні 

правової охорони відповідно до абзаців четвертого і п’ятого пункту 2 статті 6 

Закону здійснюється згідно з пунктами 4.3.1.7, 4.3.1.8, 4.3.1.9 Правил 

складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак 

для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства 

України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила). 

Пунктом 4.3.1.7 Правил встановлено, що до позначень, які вказують на 

вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або 

послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості 

найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення 

властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; 

зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об’єму, ціни 

товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування 

виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові 

найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.  

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи 

послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи 

інші характеристики; можливий результат або ціль використання цього товару 

чи послуги, його географічне походження тощо. 

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.  

Колегія Апеляційної палати для встановлення того чи є заявлене 

позначення описовим та оманливим при використанні щодо заявленого 

переліку товарів і послуг, звернулась до доступних інформаційних джерел, 

мережі Інтернет та з’ясувала таке. 



                                                        6                             Продовження додатка 

 

Заявлене словесне позначення «ПРАВКА АТЛАНТА ATLAS 

BALANCE» складається з словосполучень, утворених з двох слів української 

(російської) мови – «правка» і «атланта» та англійської – «atlas» і «balance». 

За визначенням Великого тлумачного словника сучасної української 

мови слово «правка» – 1. розм. Те саме, що правлення
4
. 2. Зміни, що вносяться 

в текст; виправлення. «Правлення
4
» – Дія за значенням правити

3
. «Правити

3
» – 

1. Ліквідовувати несправності; виправляти. // Виявляти й усувати помилки у 

друкованому чи письмовому тексті. 2. Випрямляти.
 2
 

Слово «атлант -а, ч.» за цим же словником трактується як: 1. міф. Титан, 

який за наказом Зевса мусив вічно підтримувати небосхил. 2. архіт. Колони у 

вигляді чоловічих постатей. 3. анат. Перший шийний хребець.  

Новий англо-український словник надає такі визначення словам «atlas» і 

«balance». «Аtlas» – 1) географічний атлас; 2) архіт. атлант, каріатида; 

3) анат. перший шийний хребець, атлант. Слово «balance» також є 

багатозначним словом та вживається як іменник в перекладі, зокрема: 

«п 1) вага, терези; 2) рівновага; 5) маятник, балансир» та як дієслово в 

перекладі, зокрема: «v 1) балансувати, зберігати рівновагу, зрівноважувати».
3
 

 Посилання на вебсайти з мережі Інтернет, що зазначені у висновку 

експертизи, а також аналіз дослідженої колегією Апеляційної палати 

інформації з мережі Інтернет щодо застосування словесних елементів 

заявленого позначення показав, що існує багато вебсайтів, що пропонують 

певний вид медичних послуг корекції першого шийного хребця – атланта, або 

надають інформацію на вказану тему. Зокрема, такі: 

«Компания «Атлас-Стандарт» (юридическое название 

ООО «ПОЗИТИВ») начала работу в России в 2012 году. Основное 

направление нашей деятельности – предоставление оригинального 

швейцарского метода правки атланта. Эта методика существует в Европе уже 

более 20 лет и очень успешно себя зарекомендовала при лечении болей в 

спине и головных болей».
4
 

«Правка атланта. Это метод устранения смещения атланта, первого 

шейного позвонка. Другие названия: АтласПРОфилакс, Атлас-Эффект, 

Коррекция атлант, исправление подвывиха первого шейного позвонка. 

Положение первого шейного позвонка атланта влияет на работу всего 

организма. Правка атланта – это надежная и эффективная методика 

исправления положения атланта, разработанная в Швейцарии».
5
 

«ATLASBALANCE® – это естественный, целостный метод, при 

котором мускулатура затылка, позвонков и их сочленения, приводится в 

соответствующий тонус специальной техникой мускульной стимуляции, 

                                                 
2
  Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – І.; Ірпінь: ВТФ 

“Перун”, 2007.  – 1736 с.: іл. 
3
 Новий англо-український словник – Понад 70000 слів – К.: Чумацький шлях, 2000. – 700 с. 

4
 https://атлант-про.рф/o-nas/ 

5
 http://atlas-prof.com.ua/ 
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чтобы содействовать всему позвоночнику от атланта до таза, спине и всему 

организму самостоятельно вернуться в своё естественное здоровое состояние. 

Атлант (первый шейный позвонок), на котором покоится голова, является 

подвеской и управлением позвоночника, он и держит их в балансе. 

Основатель ATLASBALANCE – метода Klaus W. Zumkehr: «Традиционные 

методы лечения позвоночника дают успешные и прочные результаты после 

прохождения ATLASBALANCE - метода».
6
 

«Atlasreflex™ (Атластерапия) – уникальная процедура, которая 

восстанавливает Атлас (атлант, первый шейный позвонок) в его естественное 

положение безболезненно и без рисков, служит эффективным методом для 

восстановления опорно-двигательного аппарата комплексно. Процедура 

коррекции. Сначала для определения возможной потребности в коррекции, 

проводится исследование подвижности и пальпация места соединения. 

Состоит в применении специальных пульсирующих устройств, влияющих на 

глубокие мышцы шеи и спины.».
7
 

«Советы остеопата: «правка атланта» – что это и надо ли? Считается, 

что именно из-за смещенного первого шейного позвонка (атланта) люди 

страдают головными болями, болью в спине и шее, и только с помощью 

аппаратного лечения можно избавиться от этих проблем. О том, насколько 

метод безопасен для здоровья, разбираемся вместе с остеопатом».
8
 

«Правка атланта™ – авторский метод Ильи Бурлаковского. Илья 

разработал авторский метод, изучив различные мировые методики 

воздействия на работу атланта. Провел на себе десятки экспериментов, 

разбираясь в закономерностях нейро-мышечной физиологии. Благодаря 

которым, метод принципиально отличается от мировых разработок, обладает 

иной технологической базой и максимальной результативностью».
9
 

«Коррекция Атланта» Методика устойчивой нормализации баланса в 

суставе головы – запустит быстрый процесс восстановления всего организма;  

– устранит мышечные блоки шейного отдела и позвоночника; – нормализует и 

облегчит болезненные состояния. Правка Атланта: особенности и 

преимущества. Наверняка, первое, что вы спросите: «Что такое Атлант и как 

его правят?» Атлант – это первый шейный позвонок, один из элементов 

сустава головы. Сама по себе услуга коррекции (Правка Атланта) включает в 

себя правку не только одного этого элемента, а всего сустава головы 

целиком».
10

 

«Правка атланта в медицинском центре здорового позвоночника 

«Атлас-Эффект». Процедура основана на революционном открытии, 

совершенном около 25 лет назад в Швейцарии Рене Клаудисом Шумперли.  

В нашем Центре здорового позвоночника мы делаем коррекцию первого 

                                                 
6
 http://atlasbalance.kz/ 

7
 https://atlasterapia.com.ua/ 

8
 https://www.marieclaire.ru/krasota/sovetyi-osteopata-novaya-modnaya-metodika-pravka-atlanta/ 

9
 https://pravkaatlanta.ru/ 

10
 https://pravka-atlanta.com/pravka-atlanta 
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шейного позвонка – атланта (лат. атласа). Правка атланта делается с помощью 

специального прибора, который оказывает вибрационное воздействие на 

глубокие мышцы шеи и затылочной части, которые не доступны при любом 

другом воздействии, в том числе при мануальной терапии».
11

  

Сайт заявника – https://body-balance.com містить таку інформацію: 

«Андрей Геннадьевич Поправка автор метода по устранению нарушений в 

кранио-вертебральной зоне (подвывих черепа, атланта и аксиса) – Правка 

Атланта (метод назван по фамилии изобретателя) / Atlas Balance™. Разработал 

уникальный комплекс диагностики для выявления нарушений в позвоночнике 

и атланто-затылочном суставе головы, что позволяет добиваться 

максимальных результатов при лечении. Основатель организации «Баланс 

Тела»».
12

  

З огляду на відомості, що містить вебсайт http://atlasbalance.kz щодо 

реєстрації торговельної марки ATLASBALANCE
®
 та засновника 

однойменного методу ATLASBALANCE – Klaus W. Zumkehr колегією 

Апеляційної палати встановлено існування міжнародної реєстрації на 

комбіновану торговельну марку ATLASBALANCE за № 865963 зареєстровану 

на ім’я Klaus W. Zumkehr (Aegeristrasse 76 CH-6300 Zug (CH), термін 

реєстрації якої сплив 18.10.2015. 

Щодо встановлення ступеня описовості заявленого позначення 

«ПРАВКА АТЛАНТА ATLAS BALANCE» колегія Апеляційної палати 

зазначає, що вказані словосполучення мають оцінюватися в цілому та 

зауважує, що під час перевірки того, чи складається заявлене позначення лише 

з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у 

заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, визначається загальний рівень 

(ступінь) описовості. Позначення вважається описовим, якщо воно виключно 

описує інгредієнти (складові), якість, характерні риси, ціль або призначення 

чи результат використання певних товарів і/або послуг тощо.  

Перше зорове сприйняття позначення повинно однозначно (без 

додаткових доказів) створювати враження про те, що позначення вказує на 

товар (послугу) або на всі чи окремі (певні) його властивості 

(характеристики). 

Описовість позначення тісно пов’язана з товарами (послугами), для яких 

воно заявляється на реєстрацію, і оцінюється саме відносно цих товарів 

(послуг). 

Проаналізувавши семантичне значення словесних елементів заявленого 

позначення, а також відомості наявні в мережі Інтернет щодо їх вживання 

колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення 

«ПРАВКА АТЛАНТА ATLAS BALANCE» прямо вказує на один із методів 

(послугу) лікування шийного відділу хребта – ATLASBALANCE, що 

заснований на корекції (випрямлянні) першого шийного хребця – атланта. 

                                                 
11

 http://atlasorg.ru/simptomyi-i-proyavleniya/pravka-atlanta 
12

 https://body-balance.com/andrei-popravka/ 

https://body-balance.com/
http://atlasbalance.kz/
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При першому зоровому сприйнятті у зв’язку із скороченим переліком 

товарів 10 класу МКТП позначення «ПРАВКА АТЛАНТА ATLAS 

BALANCE» безпосередньо вказуватиме відповідному споживачу на 

призначення окремих товарів (апарати для реабілітації функцій організму 

людини; вібромасажери; апарати для масажу; медичні апарати та інструменти; 

фізіотерапевтична апаратура) для застосовування вказаного методу. Відносно 

решти товарів 10 класу МКТП, така вказівка буде неправдоподібною та в 

процесі використання як торговельної марки для таких товарів не 

виключатиме небезпеку введення в оману споживача. 

Стосовно послуг 44 класу МКТП – «консультування щодо здоров’я; 

масаж; медична допомога; медичне консультування для людей з обмеженими 

можливостями; послуги альтернативної медицини; послуги медичних центрів; 

послуги медичних клінік; послуги центрів здоров’я; терапевтичні послуги; 

фізіотерапія; хіропрактика» та споріднених до них послуг 41 класу МКТП 

«влаштовування і проведення практичних занять (навчання); влаштовування і 

проведення семінарів; влаштовування і проведення конференцій; послуги 

клубів здоров’я (оздоровчі та фітнес-тренування) заявлене позначення 

вказуватиме на їх ціль, призначення. Відносно послуг 44 і 41 класів – послуги 

лікарів-ортодонтів; публікування книжок; фізичне виховування, відповідно, 

така вказівка буде неправдоподібною та в процесі використання як 

торговельної марки для таких послуг не виключатиме небезпеку введення в 

оману споживача.  

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 2 статті 6 Закону позначення, 

зазначені в абзацах, зокрема, четвертому цього пункту, можуть одержати 

правову охорону, якщо вони набули розрізняльної здатності в результаті їх 

використання до дати подання заявки. 

У зв’язку з цим колегія Апеляційної палати зазначає, що документів і 

матеріалів, які б свідчили тривалість використання заявленого позначення та о 

набуття ним розрізняльної здатності відносно заявлених товарів і послуг та 

особи апелянта ним не надано. 

Враховуючи наведене, колегія Апеляційної палати погоджується із 

рішенням Мінекономіки про те, що заявлене позначення є описовим для 

послуг 44 класу МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «медична 

допомога», вказує на призначення/властивості цих послуг, споріднених до них 

товарів 10 класу МКТП (засоби надання послуг) та послуг 41 класу МКТП 

(освітні послуги).  

Відповідно, для інших послуг 41 та 44 класів МКТП, які не пов’язані із 

згаданою діяльністю, та товарів 10 класу МКТП, які не використовуються при 

її здійсненні, заявлене позначення є оманливим, оскільки буде однозначно 

сприйматися споживачем як неправдиве, неправильне, як таке, що не 

відповідає реальним фактам щодо призначення/властивостей товарів та 

послуг. 

Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи у 

межах мотивів заперечення, дійшла висновку, що заявлене позначення 
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«ПРАВКА АТЛАНТА ATLAS BALANCE» за заявкою № m 2020 01079 не 

може бути зареєстровано як торговельна марка відносно скороченого переліку 

товарів 10 класу МКТП та послуг 41, 44 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 Поправкє Андрєю Гєннадієвічу у задоволенні 

заперечення. 

2. Рішення Мінекономіки від 30.09.2020 про відмову в реєстрації 

торговельної марки «ПРАВКА АТЛАНТА ATLAS BALANCE» за заявкою 

№ m 2020 01079 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     О. В. Жмурко 

 

Члени колегії       В. Г. Красовський 

 

       Л. Д. Шумілова 


