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Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

РІШЕННЯ
26 грудня 2014 року

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної
власності України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати
Висоцької Л.В. від 05.09.2014 № 62 у складі головуючого Цибенко Л.А. та
членів колегії Шатової І.О., Добриніної Г.П., розглянула протест Голови
Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Державна
служба) від 13.06.2014 на рішення колегії Апеляційної палати від 13.05.2014,
прийняте за результатом розгляду заперечення Храмова Максима
Григоровича, Вєтошнова Володимира Геннадійовича від 17.01.2014 проти
рішення Державної служби від 03.12.2013 про відмову в реєстрації знака для
товарів і послуг "ФАН-БАР БАНКА" за заявкою № m 2012 20516.
г
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Розгляд протесту здійснювався на засіданні 25.09.2014 та 26.12.2014.
Представник апелянтів - Жухевич О.В.
Представник Державного підприємства 'Український
інститут
промислової власності" (далі - ДП "УІПВ") - Дмитренко С І .
Під час розгляду протесту Голови Державної служби колегією
Апеляційної палати з розгляду протесту були взяті до уваги такі документи:
1.
Заперечення від 17.01.2014 проти рішення Державної служби від
03.12.2013 про відмову в реєстрації знака "ФАН-БАР БАРЖА" за заявкою
№ m 2012 20516 з додатками:
- заява Нємого О.М. щодо передачі прав на знак "БанкА" за свідоцтвом
України № 53147 Храмову М.Г. та Вєтошнову В.Г. та рішення Державної
служби щодо передачі права власності на цей знак;
- рішення Державної служби про реєстрацію знака "БАЬЖА ФАН-БАР,
зобр." за заявкою № m 2012 20520 та рішення про реєстрацію знака "ФАНБАР БАНКА, зобр." за заявкою № m 2013 02097;
- приклади використання знака "ФАН-БАР БАНКА, зобр." за заявкою
№ т 2013 02097;
- стаття з сайту http://na6.net "Банка Ирландский паб - Вапка Irish Pub";
- брошури та фотоматеріали закладів ресторанного господарства "ФанБар Банка" та "Банка Ирландский паб";
2. Копії матеріалів заявки Х» m 2012 20516.
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3. Рішення колегії Апеляційної палати від 13.05.2014.
4. Протест Голови Державної служби від 13.06.2014.
5. Доповнення до заперечення (від 30.10.2014 вх. № 15535) з
додатками:
- витяг "Пилотный проект ФАН-БАР БАНКА" затверджений наказом
№23-1/ФБ від 30.03.2012;
- копія наказу ТОВ "ГПЦА ЧЕЛЕНТАНО-КИЕВ" № 24-1/ФБ
від 02.06.2012 щодо підготовки до відкриття закладу "ФАН-БАР БАІіКА";
- копія довідки про реєстрацію обліку розрахункових операцій
№ 2659022824р від 08.11.2012;
- копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями
серія АЕ № 097973 від 27.11.2012;
- Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства,
затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції України від 24.07.2002 № 219;
- копії фіскальних звітних чеків;
- Витяг веб-сторінки з соціальної мережі Інтернет "Facebook" щодо
закладу відпочинку "Фан-Бар "Банка".
7. Доповнення до заперечення (від 03.12.2014 вх. № 17428) з
додатками:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців;
- довіреність Вєтошнова В.Г. щодо представлення інтересів
НейєнбургА.А., як засновника ТОВ "КЕПІ ЕНД 2012".
Колегія Апеляційної палати, призначена для розгляду протесту Голови
Державної служби, вивчила і проаналізувала аргументацію сторін,
що міститься в матеріалах справи, мотиви, викладені у рішенні Апеляційної
палати від 13.05.2014 та в протесті Голови Державної служби, а також
аргументацію, наведену представником апелянтів під час слухання в ході
апеляційного засідання з розгляду протесту, та встановила наступне.
На підставі висновку закладу експертизи про невідповідність
позначення умовам надання правової охорони Державною службою
прийнято рішення від 03.12.2013 про відмову в реєстрації знака "ФАН-БАР
БАНКА" за заявкою № m 2012 20516 на тій підставі, що заявлене позначення
для всіх послуг 43 класу МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах
заявки переліку, є схожим настільки, що його можна сплутати:
- зі словесним знаком "БанкА", раніше зареєстрованим в Україні на ім'я
Нємого (Олександра Михайловича, (UA) (свідоцтво № 53147 від 15.08.2005
p., заявка № 20041011682 від 29.10.2004 p.), щодо споріднених послуг;
- з комбінованим знаком "БАНКА ирлдандский паб", раніше
зареєстрованим в Україні на ім'я Лісняка Дмитра Миколайовича, (UA)

з
(свідоцтво № 176010 від 25.09.2013, заявка № m 2012 10284 від 15.06.2012),
щодо споріднених послуг.
Апелянтами Храмовим М.Г. та Вєтошновим В.Г. до Апеляційної
палати подано заперечення від 17.01.2014 проти рішення Державної служби
від 03.12.2013 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг "ФАН-БАР
БАНКА" за заявкою № m 2012 20516.
У запереченні апелянти просили відмінити рішення Державної служби
від 03.12.2013 та зареєструвати позначення "ФАН-БАР БАНКА" за заявкою
№ т 2012 20516 відносно всіх заявлених послуг 43 класу Міжнародної
класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП).
Позиція апелянтів ґрунтувалася на таких доводах.
ФАН-БАР "БАНКА" - це перший заклад мережі "Фанера Прожект",
в якому вперше в Україні всі страви та напої подаються виключно
у традиційних скляних банках. В інтер'єрі ФАН-БАРУ "БАЬЖА"
підкреслюється тема банки: світильники у формі банок, зображення у вигляді
банок нанесено на різноманітні тематичні таблички на дверях та стінах,
форму обслуговуючого персоналу, дерев'яні підставки, покажчики, меню
тощо.
В Україні ФАН-БАР "БАНКА" представлено як мережевий заклад,
який наразі представлений чотирма барами в м. Києві. Найближчим часом
мережа закладів ФАН-БАР "БАНКА" планує розширитись і на інші міста
України.
Апелянти зазначають, що незвичайна концепція ФАН-БАР "БАНКА"
швидко знайшла постійних відвідувачів на українському ринку, в результаті
чого сьогодні споживачі можуть легко відрізнити заклад ФАН-БАР "БАНКА"
від інших закладів, що надають послуги барів та ресторанів. Заклад має
оригінальну назву, оскільки це перший в Україні саме фан-бар, який
позиціонує себе як розважально-питний ресторан. Будь-яка їжа подається
виключно у банках, що, за задумом власників, породжує у відвідувачів
асоціації з тим, що вони знаходяться у себе вдома на кухні. Дотримуючись
концепції бару, основний наголос зроблено на розробці карти напоїв, у
першу чергу, на авторських коктейлях - шотах і лонгах. Частина коктейлів
готується на основі фірмових настоянок закладу з натуральних інгредієнтів
та подаються у півлітрових банках або в трилітрових бутлях.
Апелянтами проведено порівняльний аналіз заявленого позначення
"ФАН-БАР БАНКА" та протиставленого знака "БАНКА ИРЛАНДСКИЙ
ПАБ, зобр.", які, на думку апелянтів, не є схожими.
Також апелянтами було повідомлено, що під протиставленим знаком
"БАНКА ИРЛАНДСКИЙ ПАБ, зобр." відкрито лише один Ірландський паб
"Банка" в місті Дніпропетровськ, з ірландською тематикою та музикою, а
також з багатим вибором Ірландських напоїв, здебільшого пива та віскі.
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Щодо протиставленого знака "БанкА" за свідоцтвом України № 53147
апелянти повідомляють, що цей знак було передано апелянтам за договором
про передачу права власності відносно всіх послуг 43 класу МКТП (рішення
Державної служби № 15568 від 09.12.2013).
Відомості про передачу
апелянтам права власності на цей знак 25.12.2013 були внесені до
Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та
опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 24, Таким
чином, з 25.12.2013 апелянти є власниками знака "БанкА" за свідоцтвом
України №53147.
Також апелянти звертають увагу на те, що вони є власниками свідоцтва
№ 178926 на знак "БАНКА ФАН-БАР, зобр." та свідоцтва № 181802 на знак
"ФАН-БАР БАНКА, зобр.". Знаки за вказаними свідоцтвами зареєстровані
відносно послуг 43 класу МКТП.
При прийнятті рішення колегія Апеляційної палати з розгляду
заперечення встановила, що заявлене позначення та протиставлений знак
є несхожими за критеріями схожості, а отже надання правової охорони
відносно спорідненого переліку послуг 43 класу МКТП жодним чином
не призведе до сплутування послуг, що надаються власниками заявленого
позначення та протиставленого знака.
До того ж, колегією було взято до уваги той факт, що апелянти
БАНКА

Є власниками свідоцтва України № 178926 на знак С ^ та свідоцтва України
^г

tr,,r,/4-.

j?^
(ФАН-БАР Щ

БАНКА

№ 181802 на знак ^
^
Таким чином, колегія Апеляційної палати з розгляду заперечення
дійшла висновку про те, що реєстрація заявленого позначення відносно
переліку послуг 43 класу МКТП може сприйматись споживачами таких
послуг як продовження серії знаків одного власника (власників) та
породжувати асоціації саме з апелянтами.
13.05.2013 колегією Апеляційної палати було прийнято рішення
задовольнити заперечення та зареєструвати позначення "ФАН-БАР БАЬЖА"
для послуг 43 класу МКТП у такій редакції: "послуги щодо забезпечування
харчовіллш продуктами і напоями; послуги барів; їдальні; кав'ярні, кафе;
кафетерії; наймання (прокат) кухонного обладдя; послуги щодо готування
страв та напоїв і доставляння 'їх спооїснвачам; ресторани; ресторани
самообслуговування;
наймання
(прокат)
роздавальних
пристроїв
(диспенсерів) для питної води; наймання (прокат) стільгрв, столів,
скатерок, скляного посуду; шийки чи буфети (заклади швидкого і
повсякчасного обслуговування) ".
13.06.2014 на підставі статті 15 Закону України "Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) Головою Державної служби був
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внесении протест на вказане рішення на тш підставі, що рішення колеги
Апеляційної палати від 13.05.2014 було прийнято з порушенням норм пункту
з статті 6 Закону, оскільки не містить достатньої доказової бази для відміни
рішення Державної служби від 03.12.2013 про відмову в реєстрації знака
"ФАН-БАР БАНКА" за заявкою Х2 ш 2012 20516.
Для розгляду протесту розпорядженням голови Апеляційної палати
Висоцької Л.В. від 05.09.2014 № 62 була призначена колегія у складі
головуючого Цибенко Л.А., членів колегії Шатової І.О., Добриніної Г.П.
Колегія Апеляційної палати з розгляду протесту вивчила і
проаналізувала рішення колегії від 13.05.2014, аргументацію сторін, що
міститься в матеріалах справи, мотиви, викладені в протесті, та
аргументацію, наведену під час слухання в ходІ апеляційного засідання з
розгляду протесту, і зазначає наступне.
ь

-

^

-

п_

Відповідно до пункту З статті 6 Закону не можуть одержати правову
охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна
сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію
в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними
товарів і послуг.
Пунктом 4.3.2.1 Правил складання, подання та розгляду заявки на
видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила)
встановлено, що не реєструються як знаки позначення, які є тотожними або
ЛШ

схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема з знаками, раніше
зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи
щодо однорідних товарів і/або послуг.
Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено
пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлені:
словесний знак "БанкА", (свідоцтво № 53147 від 15.08.2005);
^і^Уг.

БАШІЛ
комбінований з н а к ^ Н Н І Я Н , (свідоцтво № 176010 від 25.09.2013).
.•L і м і U ^ І і 4 І І 1 '

Колегією Апеляційної палати при дослідженні заявленого позначення
та протиставлених знаків, враховано той факт, що з 25.12.2013 апелянти
стали власниками протиставленого знака "БанкА" за свідоцтвом України
№ 53147 відносно всіх послуг 43 класу МКТП за відповідним договором, а
відтак, такий знак не береться до уваги колегією як протиставлений.
з метою встановлення чи є заявлене позначення "ФАН-БАР БАНКА"
схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими знаком
за свідоцтвом №17610 колегією з розгляду протесту проведено їх
дослідження згідно з пунктами 4.3.2.4 - 4.3.2.6 Правил.
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ФАН-БАР БАНКА
словесним позначенням, виконаним великими (заголовними) літерами
кирилиці, стандартним шрифтом.

ЬЛШіЛ
4 j l i i h l 1^ ЬгігіИЦмі

Протиставлений знак i ^ m m ^ ^ 3а свідоцтвом № 176010 є
комбінованим знаком, представлений як поєднання графічного та словесного
елементів, відокремлених один від одного похилою лінією. Слова написані
білим кольором у коричневому прямокутнику. Графічний елемент
представляє собою символ "трикветр" з двома стилізованими рисками по
бокам і розташований над словом "БАНКА". Слово "БАНКА" виконано
великими (заголовними) літерами, стилізованим шрифтом кирилиці, а
словосполучення "ирландский паб" виконано
великими (заголовними)
літерами меншого розміру, стандартним шрифтом, кирилицею.
Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при визначенні схожості
словесних позначень, заявлених як знаки, вони порівнюються зі словесними
та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні
елементи.
При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова
(фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. При
порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття
позначень в цілому.
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.
Фонетично словесні елементи заявленого позначення "ФАН-БАР
БАНКА" ["фан-бар", "банка"] та протиставленого знака за свідоцтвом
№ 176010 ["банка", "ирландский", "паб"] мають спільне за звучанням слово
"банка", а також різні за звучанням складові словосполучення "фан-бар" та
слова "ирландский", "паб" відповідно. Різна кількість слів, їх порядок та
вимова, різна кількість складів, приголосних і голосних звуків, вирізняють
фонетично заявлене позначення і протиставлений знак, незважаючи на
спільну складову.
Стосовно графічної (візуальної) схожості колегія з розгляду протесту
зазначає, що протиставлений знак за свідоцтвом № 176010 відрізняється
від заявленого позначення "ФАН-БАР БАЬЖА" кольоровим виконанням,
наявністю зображувального елемента та викладення оригінальним шрифтом
слова "банка".
Під семантичною схожістю розуміється подібність
у порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність
значення позначень.

покладених
смислового
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Колегія з розгляду протесту при дослідженні семантики словесної
частини протиставленого знака за свідоцтвом № 176010 та заявленого
позначення проаналізувала джерела, що містяться в матеріалах апеляційної
справи, і встановила наступне.
Згідно Великого тлумачного словника української мови (з дод., допов.
та СВ)/Уклад. і голов, ред. В.Т.Бусел. - К..; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007.):
БАНКА, - и, ж. 1. Скляна, металева і т. ін.. посудинаперев.
циліндричної форми . // Бляшанка коробка для консервів.
ФАН, -а, ч.,розм., ФАНАТИК - надзвичайно релігійна людина,
що нетерпимо ставиться до інших вірувань, іновірців. 2. перен. - людина,
пристрасно віддана будь-який справі, захоплена якоюсь ідеєю.
ФАНАТ, -а ч., розм. 1. Одержима людина, фанатик. 2. Прихильник
якої-небудь спортивної команди, якого-небудь естрадного артиста.
БАР 1. Невеличкий ресторан, в якому напої та закуски споживають біля
стойки буфету або за столиками. 2. Відділення для спиртних напоїв у
серванті, шафі.
Згідно інформації з вільної загальнодоступної
енциклопедії
"Wikipedia":
"Ирландский паб — учреждение (практически всегда находящееся в
частном владении) в Ирландии, имеющее лицензию на продажу спиртных
напитков и предоставляющее возможность их потребления на месте.
Ирландские пабы распространены в городах большинства стран мира с 1980X годов, а в самой Ирла.ндии являются важной частью национальной
культуры. Наибольшее распространение за рубежом они получили в
Северной Америке, где первые подобные учреждения были основаны
ирландскими иммигрантами в 1840-х годах. Традиционным алкогольным
напитком в таких пабах выступает ирландское пиво, также подаются эль и
сидр. Из закусок более всего распространены чипсы и солёные орешки.
Нередко по вечерам в таких пабах исполняется живая музыка национальных
стилей." (ЬЦр5://ги.\уікіресііа.огй/\уікі/Ирландский паб)
"Бар — питейное заведение в котором продаются алкогольные
напитки
для
их
незамедлительного
употребления.
Посетителей
бара
обслуживает
бармен,
находящийся
за
барной
стойкой."
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Бap_(питeйнoe_зaвeдeниe).
Ураховуючи викладене вище, колегія вважає, що заявлене позначення
та протиставлений знак мають істотно різне смислове навантаження.
За результатом проведеного аналізу колегія Апеляційної палати
з розгляду протесту дійшла висновку про те, що заявлене позначення
не є схожим з протиставленим знаком настільки, що їх можна сплутати.
Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як
знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих
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та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом
встановлюється однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.
При встановленні однорідності 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 слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид
матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло
споживачів.
Заявлене за заявкою № ш 2012 20516 позначення "ФАН-БАР БАНКА"
подано на реєстрацію відносно таких послуг 43 класу МКТП: послуги щодо
забезпечування харчовими продуктами і напоями; послуги барів; їдальні;
кав'ярні, кафе; кафетерії; наймання (прокат) кухонного обладдя; послуги
• 4

щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани;
ресторани самообслуговування; наймання (прокат) роздавальних пристроїв
(диспенсерів) для питної води; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок,
скляного посуду; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного
обслуговування).
Протиставлений знак за свідоцтвом № 176010 зареєстровано відносно
послуг 43 класу: послуги барів; кав'ярні, кафе; послуги щодо готування страв
та напоїв і доставляння їх споживачам; ресторани; ресторани
самообслуговування.
Колегія з розгляду протесту проаналізувала послуги 43 класу МКТП
заявленого позначення і протиставленого знака та дійшла висновку,
що ці послуги, враховуючи вид, призначення, коло споживачів та можливість
виникнення у споживачів враження про належність цих послуг одній особі
(виробнику), є спорідненими.
^

БАНКА
«AK-fiAF

Апелянти є власниками свідоцтв: № 17826 на знак N—/ та № 181802
СФАН-БАР Ы БАНКАЛ

_,

.

.

.

,„

на знак ^
^
^. Вказані знаки зареєстровані відносно послуг 43
класу МКТП. Обидва знаки містять у своєму складі заявлене позначення, яке
займає домінуюче положення.
З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати з розгляду протесту
дійшла висновку, що зображення знаків за вказаними вище свідоцтвами та
заявлене позначення можуть сприйматися споживачами відповідних послуг
як знаки одного власника.
Також до Апеляційної палати листом від 30.10.2014 (вх. № 15535)
апелянтами було надано додаткові документи про підготовку проекту
оформлення та концепцію роботи закладу громадського харчування "ФАНБАР БАНКА" від 03.05.2012, що є більш раною датою, ніж дата подання
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заявки на протиставлений знак за свідоцтвом № 176010 (заявка № m 2012
10284 була подана 15.06.2012):
- витяг "Пилотний проект ФАН-БАР БАНКА", затверджений наказом
№23-1/ФБ від 30.03.2012;
- копія наказу ТОВ "ПІЦА ЧЕЛЕНТАНО-КИЕВ" № 24-1/ФБ від
02.06.2012 щодо підготовки до відкриття закладу "ФАН-БАР БАНКА".
Відповідно до пункту 1.5 Правил роботи закладів (підприємств)
ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та
з питань європейської Інтеграції України від 24.07.2002 № 219, заклади
(підприємства) ресторанного господарства поділяються за типами: фабрикикухні, фабрики заготівельні, ресторани, бари, кафе, їдальні, закусочні,
буфети, магазини кулінарних виробів, кафетерії, а ресторани та бари також на класи (перший, вищий, люкс).
Оскільки встановлено виключний перелік типів закладів ресторанного
господарства, серед яких тип "фан-бар" відсутній, тому господарська
діяльність закладу ФАН-БАРУ "БАНКА" з надання відповідних послуг
здійснюється відповідно до типу закладу ресторанного господарства - БАР
"БАЬЖА".
Згідно з довідкою про реєстрацію обліку розрахункових операцій
№ 2659022824р від 08.11.2012 та ліцензією на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями серія АЕ № 097973 від 27.11.2012, ТОВ "КЕШ ЕНД
2012" є юридичною особою, що здійснює господарську діяльність з надання
послуг бару "БАНКА" і згідно наданих апелянтами фіскальних чеків
здійснило перше відкриття закладу ресторанного господарства під назвою
"ФАН-БАР БАНКА" в місті Києві 21.12.2012. На даний час у Києві
функціонує чотири заклади ресторанного господарства під назвою "ФАНБАР БАНКА".
Також колегія з розгляду протесту, дослідивши інформацію з листа
апелянтів від 30.12.2014, врахувала той факт, що Храмов М.Г. та Нейенбург
А.А. є співзасновниками ТОВ "КЕПІ ЕНД 2012", Вєтошнов В.Г.
є уповноваженим представником за довіреністю Нейенбург А.А., що
підтверджується такими документами:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців;
довіреність від 09.11.201 з щодо представлення інтересів
Нейенбург А.А., як засновника ТОВ "КЕШ ЕНД 2012" Вєтошновим В.Г.
Ураховуючи те, що заявлене позначення та протиставлений знак не є
схожими до ступеню змішування, той факт, що апелянти є власниками
свідоцтв № 178926 та № 18180 та за відсутності фактів сплутування
споживачами послуг, що надаються закладом ФАН-БАР "БАНКА" та
власником протиставленого знака - Ірландським пабом "Банка", колегія
Апеляційної палати з розгляду протесту вважає, що позначенню за заявкою
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№ m 2012 20516 може бути надана правова охорона. Також, на такий
висновок колегії з розгляду протесту вплинув той факт, що використання
заявленого позначення "ФАН-БАР БАЬЖА" здійснювалось до дати подачі
заявки на знак за свідоцтвом № 176010.
Колегія Апеляційної палати з розгляду протесту, дослідивши рішення
колегії від 13.05.2014, вважає його правомірним та таким, що було прийнято
без порушення норм пункту З статті 6 Закону. Доводи, зазначені в протесті,
не спростосують обставин, визначених у рішенні від 13.05.2014.
За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України
"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Паризькою конвенцією
про охорону промислової власності та Регламентом Апеляційної палати
Державної служби інтелектуальної власності УкраїнИд колегія Апеляційної
палати з розгляду протесту
вирішила:
1. Запереченіія Храмова М.Г., Вєтошнова В.Г. задовольнити.
2. Рішення Державної служби від 03.12.2013 про відмову в реєстрації
знака для товарів і послуг "ФАН-БАР БАНКА" за заявкою № m 2012 20516
відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію
відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва
України (адміністративного збору), знак для товарів і послуг за заявкою
№ m 2012 20516 відносно всього заявленого переліку послуг 43 класу МКТП:
послуги щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями; послуги
барів; їдальні; кав'ярні, кафе; кафетерії; наймання (прокат) кухонного
обладдя; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння 'їх
спож:ивачам; ресторани; ресторани самообслуговування; наймання (прокат)
роздавачьиих пристроїв (диспенсерів) для питної води; наймання (прокат)
стільців, столів, скатерок, скляного посуду; шинки чи буфети (заклади
швидкого і повсякчасного обслуговування).
Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної
служби інтелектуальної власності України.

Головуючий
Члени колегії

^^сіг. -^
-^^^

Л.А. Цибенко
І.О.Шатова
Г.П.Добриніна

