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АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА 

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45 
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Р І Ш Е Н Н Я 
14 травня 2014 року 

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності 
України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати Висоцької Л.В. 
від 19.02.2014 № 17 у складі головуючого Василенко I.E. та членів колегії 
Запорожець Л.Г., Саламова О.В., розглянула заперечення Товариства з 
обмеженою відповідальністю "ЄВРОПЕЙСЬКІ ПОКРІВЛІ" проти рішення 
Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) 
від 30.12.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Etemit, зобр." 
за заявкою № m 2013 06182. 

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 14.04.2014 і 14.05.2014. 

На засіданнях був присутній представник Державного підприємства 
"Український інститут промислової власності" (заклад експертизи) -
Микитіна О.І. 

Апелянт — відсутній (клопотання від 11.04.2014 № 197/2014 (2846) про 
проведення засідання за відсутності представника апелянта). 

Аргументація сторін: 

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою прийнято 
рішення про відмову в реєстрації знака "Etemit, зобр." за заявкою 
№ ш 2013 06182, оскільки заявлене комбіноване позначення: 

1) є оманливим для частини товарів 19 класу, які не входять до 
узагальнюючого поняття "покрівлі неметалеві", бо містить у своєму складі 
зазначення "etemit", 

"etemit" - этернит (кровельный материал); 
2) схоже настільки, що його можна сплутати зІ знаком "Etemit", раніше 

зареєстрованим в Україні на ім'я Etemit-Werke Ludwig Hatschek 
Aktiengesellschaft, AT (міжнародна реєстрація № 907587 від 12.09.2006р., 
пріоритет 20.07.2006р.), щодо таких самих та споріднених товарів. 

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", 
розд.ІІ,ст.6,пп.2, 3. 
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Polytechnkal (It-Ru) (к версии ABBYY Lingvo x3). 
Итальянско-русский индекс к Русско-итальянскому политехническому 

словарю"^. 90 тыс. статей. 
Explanatory (UJc-Uk) (к версии ABBYY Lingvo хЗ). 
Большой толковый словарь современного украинского языка. © 

Издательство "Перун", 2005. 250 тыс. слов и словосочетаний. 
http://wwwMdvaniageaiistria.org/international/company/eternit-werke-ludwig-

hatschek-ag.profile. ги. html. 
http://arx.novosibdom.ru/node/398. 
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Апелянт - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПЕЙСЬКІ 
ПОКРІВЛІ" заперечує проти рішення Державної служби про відмову в реєстрації 
заявленого позначення. 

Апелянт зазначає, що заявлене позначення "Etemit, зобр." за час 
використання в господарській діяльності набуло розрізняльної здатності. На 
підтвердження зазначеного апелянтом надано приклади використання 
зазначеного позначення, зокрема: приклади зовнішньої реклами, договори 
поставки, сертифікати якості, та інше. 

До того ж, апелянтом було скорочено та уточнено перелік заявлених товарів 
та послуг, який більш чітко відповідає сфері використання заявленого позначення. 

Апелянтом було проведено власне порівняльне дослідження заявленого 
позначення та протиставленого знака, за яким визначено схожі та відмінні ознаки 
схожості. 

Також, апелянтом в запереченні зазначено, що товари, марковані знаком 
"Etemit, зобр.", відносяться до категорії "неметалевих будівельних матеріалів". 
При цьому, існує також великий спектр таких матеріалів, що відповідають 
стандарту EN 494:2004 (Е), основною вимогою якого є: "фіброцементні хвилясті 
листи складаються в основному з цементу або силікату кальцію утвореного 
внаслідок хімічної реакції матеріалу, який містить кремній і вапняк, армовані 
волокном.". А тому, товари 19 класу МКТП, які заявляє апелянт, це будівельні 
матеріали на основі фіброцементу. 

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою 
№ т 2013 06182 та зареєструвати знак "Etemit, зобр." відносно скороченого 
переліку товарів 19 класу МКТП, а саме: 

"будівельні матеріали з фіброг^ементу; покрівлі з фіброцементу; дахові 
покриви з фіброцементу; покриви будівельні з фіброцементу (личкування); плити 
гіементиі (з фіброцементу); стінне личкування (з фіброі(ементу); стінні покриви 
будівельні (з фіброцементу); фіброцемент; черепищ (з фіброі^емеиту)". 

Колегія Апеляційної палати вивчила І проаналізувала аргументацію сторін, 
що міститься в матеріалах справи, та яку було наведено під час розгляду 
заперечення в апеляційних засіданнях. 

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення 
"Etemit, зобр." умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для 

http://wwwMdvaniageaiistria.org/international/company/eternit-werke-ludwighatschek-ag.profile
http://wwwMdvaniageaiistria.org/international/company/eternit-werke-ludwighatschek-ag.profile
http://arx.novosibdom.ru/node/398
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відмови, встановлених пунктами 2, З 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, затвердх^ених наказом Державного патентного 
відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі - Правила). 

Відповідно до 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 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. 

Колегія Апеляційної палати при дослідженні семантики словесної частини 
позначення "Eternit, зобр." проаналізувала джерела, що містяться в матеріалах 
апеляційної справи, а також звернулась до доступних інформаційних джерел і 
встановила наступне. 

Відповідно до вищезазначених у рішенні джерел (словників) слово "etemit" 
(этернит) має таке значення - "кровельныйматеріал". 

Етерніт - у, ч. Покрівельні плитки, що виготовляються з суміші 
азбестового волокна, висдкдякісногд г^ёменту і води; іитучний шифер. 

Этернит: значение ~ искусственный шифер, изготовляемый из смеси 
асбеста и цемента; синонимы - черетща; этимология - происходит от лат. 
aeternus "вечный". 

Також колегія Апеляційної палати проаналізувала значення товарів, 
вказаних у скороченому апелянтом переліку товарів 19 класу МКТП: "будівельні 
Матеріали з фіброцементу; покрівлі з фіброі{ементу; дахові покриви з 
фіброцементу; покриви будівельні з фіброг(ементу (личкування); плити цементні 
(з фібрді(ементу); стінне личкування (з фіброцементу); стінні покриви будівельні 
(з фіброцементу); фіброцемент; черепищ (з фіброцементу)", та встановила 
наступне. 

Будівельні матеріали — г^е різні за складом, структурою, формою та 
властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд 
або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах. 

Покрив - у, 4.L Верхній шар, який покриває, що-небудь."* 

^ Великий тлумачний словник сучасної української мови В.Т.Бусел.-К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007.-357 с. 
^ Викисловарь — многофункциональный многоязычный словарь и тезаурус fhttp://ru.wiktionarv.orq/wiki/ 
этернит). 
^ Вільна енциклопедія "Вікіпедія". (Мир://ик.\л'ікірес1іа.огд/\л/ікі/Будівельні_матеріали). 

http://ru.wiktionarv.orq/wiki/
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Дах — верхня частина огородоісення будинку. Вона складається з 
тримальної частини, що передає навантаэ/сення від снігу, вітру й власної ваги 
даху на стіни або окремі опори й зовнішньої оболонки — покрівлі. 

Личкування, -я, с. Дія за знач. Личкувати. 
Личкувати, -ую, уєш, недок., перех. 1. Робити гцо-небудь зверху кращим, 

приховуючи його вади. 2. буд. Облицьовування. 
Фиброцемент (от лат. fibro — "волокно" и caementum - "битый камень") -

строительный материал, состоящий из цемента, армирующих волокон и 
минеральных наполнителей. Применяется для изготовления стеновых панелей, 
перегородок и облицовочных плит, используемых в строительстве, отделке и 
сооружении кровли. 

Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений апелянтом перелік 
товарів 19 класу МКТП та дійшла висновку, що заявлене позначення "Etemit, 
зобр." за своєю семантикою означає "покрівельні плитки", "кровельний матеріал" 
або "штучний шифер", що не відповідає характеристикам частини таких товарів, 
як: "(плити і^ементні (з фіброцементу); стінне личкування (з фіброцементу); 
стінні покриви будівельні (з фіброцементу)", які не відносяться до покрівель, а 
тому є оманливим щодо них. 

Відповідно до пункту З 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. 

Пункт 4.3.2.4 Правил визначає, що позначення вважається схожим 
настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється 
з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. 

Ф 
Заявлене позначення \ ^ L V a l І І І « є комбінованим позначенням, що 

представляє собою поєднання словесного елемента "Etemit", виконаного 
латиницею, стилізованим шрифтом червоного кольору, а також зображувального 
елемента у вигляді літери "Е". Зображувальний елемент (літера "Е") розташовано 
над словесним елементом під нахилом 45 та виконано у поєднанні червоного, 
зеленого та білого кольорів. 

" Великий тлумачний словник сучасної української мови В.Т.Бусел.- К.; Ірпінь: ВТФ"Перун", 2007.- 1029 с 
^ Вільна енциклопедія "Вікіпедія". (http://uk.wikipedia.org/wiki/flax). 
^ Великий тлумачний словник сучасної української мови В.Т.Бусел.- К.; Ірпінь: ВТФ"Перун", 2007- 616 с 

Вільна енциклопедія "Вікіпедія". (http://ru.wil<ipedia.orq/wil<i/OH6poueMeHT). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/flax
http://ru.wil%3cipedia.orq/wil%3ci/OH6poueMeHT
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Протиставлений знак ^^^^^Ш^Ш за міжнародною реєстрацією 
№ 907587 є комбінованим позначенням, що представляє собою зображувальний 
елемент, на тлі якого розташовано два словесних елементи. Зображувальний 
елемент виконано у вигляді прямокутника синього кольору. Словесні елементи 
складаються зі слова "Eternit", виконаного латиницею, стилізованим шрифтом, 
білого кольору, та літери "R" у колі, що виконано друкованим шрифтом, білого 
кольору. 

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. 

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, у першу чергу, 
на їх схожість, а не на їх різницю, оскільки саме схожі елементи сприяють 
сплутуванню знаків. 

Звукова (фонетична) схожість словесних елементів заявленого позначення 
"Etemit, зобр." та протиставленого знака "Etemit" обумовлюється тотожністю 
приголосних і голосних звуків та тотожністю звучання позначень в цілому, 

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, 
що словесні елементи заявленого позначення та протиставленого знака схожі 
алфавітом, проте дещо відрізняються шрифтом та зображувальними елементами. 

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених в 
позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення. 

Заявлене позначення і протиставлений знак складаються з одного слова 
"Etemit" і є тотожними за загальним смисловим значенням: 

"Етерніт" — у, ч. Покрівельні плитки, що виготовляються з суміші 
азбестового волокна, високоякісного цементу і води; штучний шифер. 
А відтак, колегія Апеляційної палати вважає, що словесні елементи 

заявленого позначення та протиставленого знака є тотожними за семантикою, 
оскільки в них покладена подібність ідеї і подібність понять. 

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла 
висновку, що за ознаками схожості заявлене позначення схоже з протиставленим 

^ Великий тлумачний словник сучасної української мови В.Т.Вусел,- К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007.-357 с. 
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знаком, оскільки, асоціюється з ними в цілому, незважаючи на окрему різницю 
елементів. 

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 позначення "Etemit, зобр." подано на реєстрацію відносно товарів 
19 класу МКТП, а саме: "будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві 
оюорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві перемісні споруди 
(конструкції); неметалеві пам'ятники; азбестові будівельні розчини; 
азбестоііемент; акваріуми (конструкції); алебастр; алебастрове скло; альтанки 
(конструкгщ неметалеві); армувальні матеріали неметалеві будівельні; асфачьт; 
асфальтові дороо/сні покриви; бакени, буї неметалеві несвітиві; балки 
неметалеві; бараки (тимчасові споруди); басейни для плавання (неметалеві 
конструкції); бетон; бетонні будівельні елементи; бітуми; бітумні матеріали 
будівельні; бітумні покриви для покрівель; будівельне скло; будівельний камінь; 
будівельний картон (збітумований); будівельні (конструкційні) матеріали 
неметалеві; будівельні каркаси неметалеві; будівельні лісоматеріали; будівельні 
панелі неметалеві; бункери неметалеві; бут, кругляк; ванни пташині (конструкції 
неметалеві); вапно; вапняк; вапняна глина; велсі (вгшти) для стрибків у воду 
неметалеві; вентилі (клапани), крім металевих або пластмасових, до водогіннга 
труб; вичавки цукрової тростини загломеровані (будівельні матеріали); вікна 
неметалеві; віконне скло будівельне; віконне скло, крім скла на вікна 
транспортних засобів; вікоішигіі неметалеві; віконні коробки фами) неметалеві; 
вінілове личкування будівельне; вмістища змуровані; вогнетривка глина; 
вогнетривка г^егла; вогнетривкі неметалеві будівельні матеріали; вогнетривкі 
цементні покриви; водогінні труби неметалеві; ворота неметалеві; в'язівні 
добавки для виготовляння цегли (будівельного каменю); в'язівні матеріали для 
лагодлсення доріг; геотекстиль; гіпс; глина гончарна на керамічні вироби; глина; 
гончарна глина; гравій для акваріумів; гравій; граніт; ґратчасті конструкції 
неметалеві; дахові крокви; дахові покриви неметалеві; двері неметалеві; дверні 
рами (коробки, одвірки) неметалеві; дверні тахлі (фільонки) неметалеві; деревина 
виробна (на побутові потреби); деревина фанерувальна; деревина, частково 
оброблена; деревинна маса картонна будівельна; дефлектори димарів 
неметалеві; димарі неметалеві; димові труби неметачеві; дорогорозмічальні 
смуги та плити із штучних матеріалів; дорооісні покриви зюорств'яні (макадам); 
доролсні покривні матеріали; доролсні покриття дерев'яні; дорож:ні покриття 
неметалеві; доточки димарів неметалеві; дошки дерев'яні (панельні, личкувальні, 
підлогові); дранка покрівельна (ґонт); о/сулсіль (будівельний матеріап); жу:}ісільні 
клінкерні блоки; залізничні шпали неметалеві; заслони (зовнішні) неметалеві, 
нетекстішьні; защільники неметалеві будівельні; збірні будинки (комплекти); 
знаки dopoofCHi несвітиві, немеханічні, неметалеві; ізоляційне скло будівельне; 
кабіни для переодягання неметалеві; кабіни неметалеві для фарбування 
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пирскачем (пульверизатором); камінь; кам ̂ яновугільний дьоготь; каркаси 
неметалеві на теплиці (оранлсереї) ; карнизи неметалеві; картон будівельний; 
кахлі стінні неметалеві будівельні; кварц (гірський кришталь); керамічні труби; 
кесони для будівельних робіт під водою; клапани дренаэюних труб, крім 
металевих або пластмасових; клепкова (бочкова) деревина; клінкерний баласт; 
ковзанки (конструкції неметалеві); ковпаки неметалеві на димарі; кольорові 
шиби (вітра.7ісі); конструкції неметалеві на велосипедні стоянки; корок 
(пресований); крейда необроблена; кремнезем (кварц); ксилоліт; курники 
неметалеві; кутники неметалеві; лати неметалеві; личкувальні будівельні 
матеріали; личкувальні панелі неметалеві; лісоматеріали оброблені; 
лісоматеріали розпиляпі; лупак (сланець); магнезійний цемент; мармур; 
матеріали для будування і покривання дорог; меморіальні плити неметалеві; 
мозаїка будівельна; надгробники неметалеві; надгробні стели неметалеві; 
намогильні камені; намогильні плити неметалеві; напірні трубопроводи 
неметалеві; напрямники (бартери) неметалеві дорож:ні; настили неметалеві; 
неметалеві ляди до оглядових колодязів ; огоросисі для моггт, пам'ятників 
неметалеві; огоролсі неметалеві; оздоби неметачеві будівельні; оздоби 
неметалеві до карнизів; олівін будівельний; опалубки неметалеві на бетон; 
оранлсереї (теплиці) перемісні неметалеві; очерет (комиш) будівельний; 
пам'ятники надгробні неметалеві; пам'ятники неметалеві; папір будівельний; 
паркани (тини, частоколи) неметачеві; паркет; паркетні клепки; патрубки 
неметалеві; переділки неметалеві; пиломатеріали (для теслярських робіт); 
піддашки неметалеві будівельні; підлоги (перекргтгтя) неметалеві; підлогові кахлі 
неметалеві; підпори неметалеві; пісок для акваріумів; пісок срібломісткий; пісок, 
крім ливарного; піщаник будівельний; планки (шалівки) (дерев'яні будівельні); 
платформи складні неметалеві; плити цементні; повсть будівельна; погруддя з 
каменю, бетону, мармуру; пбздовлсні балки (частини сходів) неметалеві; покриви 
(плити) доролсні неметалеві; покриви (плити) доролсні світиві; покриви 
неметалеві будівельні (личковання); покрівельний шифер; покрівельні накладки 
неметалеві для гідроізоляг^ії; покрівельні неметалеві риштаки (водостічні 
лсолоби); покрівлі неметачеві з вмонтованилш сонячними батареями; покрівлі 
неметалеві; полиці до камінів; поперечини дверні або віконні неметалеві; 
поперечки неметалеві; пороги дверні (лелсні) неметалеві; порфір (камінь); 
поштові скриньки змуровані; причали плавучі неметалеві для швартування суден; 
просмолені смуги будівельні; просмолювальні матеріали будівельні; пташники 
неметалеві (конструкції); ракетозапускальні платформи неметалеві; рейки 
дерев'яні (обшивні); ринви (водостічні труби) неметалеві; риштовання 
неметалеве; розчини будівельні; рундуки ярмаркові; свинарники; сигнальні знаки 
несвітиві, немеханічні, неметалеві; сигнальні панелі несвітиві, немеханічні, 
неметалеві; сідала птаиніні; сітки протикомахові неметалеві; склепи 
неметалеві; скло (шиби) дзеркальне будівельне; скло безпечне (зармоване); скло 
подрібнене для розмічання доріг; смола; споруди (конструкції) неметалеві 
перемісні; споруди (конструкг{ії) неметалеві; споруди, вироби муровані з каменю; 
ставні неметалеві; статуї з каменю, бетону, мармуру; стелини неліеталеві; 
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стійла; стінне личковання неметалеве будівельне; стінні покриви неметалеві 
будівельні; стовпи (опори) неметалеві до електропередавальних ліній; стовпи 
(палі) неметалеві; стовпи неметалеві для афіш, об'яв; стояки до поручнів; 
стулкові вікна неметалеві; стулкові двері неметалеві; східці (щаблі) неметалеві; 
сходи неметалеві; телеграфні стовпи неметалеві; телефонні будки (кабіни) 
неметалеві; теракота; тиньк; труби (канали) неметалеві до вентиляційного або 
повітрокондіщіювального устатковання; труби водостічні неметалеві; труби 
дреиалсні неметалеві; труби лсорсткі будівельні неметалеві; тумби неметалеві 
для швартування; туф (мінерал); фанера дерев'яна одношарова; фанера клеєна; 
фігурки (статуетки) з каменю, бетону, мармуру; форми ливарні неметалеві; 
формівна деревина; худолсні вироби з каменю, бетону, мармуру; цегельна глина; 
цегла; г^емент для печі; цемент на доменні печі; цемент ; цементні стовпи (палі); 
черепигія неметалева; шифер; гиифєрне борошно; шпунтові палі (шпунтини) 
неметалеві; штучний камінь; щогли (стояки) неметалеві". 

Відповідно до поданого заперечення апелянтом було скорочено перелік 
товарів 19 класу МКТП, а саме: "будівельні матеріали з фіброцементу; покрівлі з 
фіброі{ементу; дахові покриви з фіброцементу; покриви будівельні з 
фіброцементу (личкування); плити цементні (з фіброцементу); стінне 
личкування (з фіброі^емегіту); стінні покриви будівельні (з фіброцементу); 
фіброцемент; черепиця (з фіброцементу) ". 

Протиставлений знак "Etemit" зареєстровано відносно товарів 19, 20, 37 
класу МКТП, зокрема, таких товарів 19 класу, як: "будівельні матеріали (не 
метапеві); не металеві лсорсткі труби для будівншітва". 

Керуючись п. 4.3.2.5 Правил, колегія Апеляційної палати, проаналізувавши 
товари 19 класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака, 
встановила, що ці товари є спорідненими. 

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене 
позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим 
знаком за міжнародною реєстрацією № 907587 щодо споріднених товарів 19 класу 
МКТП. 

Апелянтом на користь реєстрації заявленого позначення було надано докази 
щодо фактичного використання заявленого позначення на території України, а 
саме: 

рекламні листівки; 
висновок державної санітарно-енідеміологічної експертизи № 05.03.02-

03/29418 від 18.04.2013; 
- контракт № EBL_002_UA від 02.04.2013 між UAB "Elemit Bailie" 
(продавець) та ТОВ "Європейські покрівлі" (покупець) та специфікація до 
нього; 

договір про розміщення зовнішньої реклами від 22.04.2013; 
приклади зовнішньої реклами; 
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- сертифікати якості продукції ТОВ "Європейські покрівлі", які відповідають 
трьом міжнародним стандартам, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 
9001:2008; 
- копії митних декларацій; 
- витяги з мережі Інтернет; 
- копії обкладинок газет за 2013 рік. 

У зв'язку з цим, колегія Апеляційної палати зауважує, що відповідно до 
пункту 10.7 Регламенту Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної 
власності України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
15.09.2003 № 622 (далі - Регламент), колегія Апеляційної палати оцінює докази за 
своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та 
об'єктивному розгляді всіх обставин, якими апелянт обґрунтовує заперечення, у їх 
сукупності, керуючись законом. 

Розглянувши надані апелянтом документи на користь реєстрації позначення, 
колегія Апеляційної палати дійшла висновку про те, що зазначені вище 
документи не підтверджують тривале використання заявленого позначення 
відносно особи заявника та набуття ним розрізняльної здатності до дати подання 
(пріоритету) протиставленого знаку за міжнародною реєстрацією № 907587, а 
саме до 20.07.2006 p., оскільки вони не містять у собі інформації, яка б 
підтверджувала такий факт. 

Зокрема: 1) вся рекламна продукція (листівки, приклади зовнішньої 
реклами) не містить дати, що не дає змоги встановити дату проведення таких 
рекламних акцій або розміщення вивісок; 2) контракт № EBL_002_UA від 
02.04.2013 на купівлю листів фіброцементу та Специфікація до нього; договір про 
розміщення зовнішньої реклами від 22.04.2013; Висновок державної санітарно-
енідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/29418 від 18.04.2013; копії обкладинок 
газет - датуються лише 2013 роком, тобто після дати пріоритету протиставленого 
знаку (міжнародна реєстрація № 907587, пріоритет 20.07.2006 p.); 3) копії митних 
декларацій датовані 2012 роком, тобто після 20.07.2006 р. - дати пріоритету 
протиставленого знаку; 4) витяги з мережі Інтернет - не дають змоги встановити 
дату розміщення такої Інформації на веб-сторінках. Крім того, апелянтом не 
надано жодної інформації щодо обсягу продажу товарів в Україні, маркованих 
знаком "Eternit, зобр.". 

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, 
колегія Апеляційної палати встановила, що рішення Державної служби від 
30.12.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "Etemit, зобр." за 
заявкою № т 2 0 1 3 06182 є обґрунтованим, а заявлене позначення "Etemit, зобр." 
не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються 
підстави для відмови, встановлені пунктом 2, З статті 6 Закону. 
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За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України "Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг", Регламентом Апеляційної палати 
Державної служби Інтелектуальної власності України, колегія Апеляційної палати 

в и р і ш и л а 

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "ЄВРОПЕЙСЬКІ 
ПОКРІВЛІ" у задоволенні заперечення. 

2. Рішення Державної служби від 30.12.2013 про відмову у реєстрації знака 
для товарів і послуг знака "Eternit, зобр." за заявкою № m 2013 06182 залишити 
чинним. 

Рішення набирає чиніюсті з дати його затвердження наказом Державної 
служби інтелектуальної власності. 

Головуючий колегії 

Члени колегії 

І.Е.Василенко 

Л.Г.Запорожець 

О.В.Саламов 


