
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ 
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА 

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

№̂: 

Р І Ш Е Н Н Я 

22 листопада 2013 року 

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної 
власності України, затверджена розпорядженням заступника голови 
Апеляційної палати Василенко I.E. від 21.08.2013 № 249 у складі 
головуючого Запорожець Л.Г. та членів колегії Потоцького М.Ю., Саламова 
О.В., розглянула заперечення Общества с огранічєнной ответственностью 
«Діскурс» про І и рішення Державної служби інтелектуальної власності 
України (далі - Державна служба) від 13.06.2013 про реєстрацію знака 
«GoldStar» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2011 16086. 

Розгляд заперечення здійснювався на засіданнях 07.10.2013, 22.11.2013. 
Представник апелянта - патентний повірений Трембовецька Т.П. 
Представник Державного підприємства «Український інститут 

промислової власності» (далі - заклад експертизи) - Толстова Л. П. 

При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: 
1. Заперечення від 14.08.2013 (вх. № 15161 від 15.08.2013); 
2. Копії матеріалів 'заявки № m 2011 16086; 
3. Доповнення до заперечення від 03.10.2013 (вх. 18309 від 07.10.2013); 
4. Доповнення до заперечення від 28.10.2013 (вх. 19727 від 29.10.2013). 

Аргументація сторін: 

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою 
прийнято рішення про реєстрацію знака «GoldStar» відносно частини товарів і 
послуг за заявкою № m 20і 1 16086, оскільки заявлене словесне позначення є 
схожим настільки, що його можна сплутати: 

1) для всіх товарів /, 9, II класів, зазначених у наведеному в матеріалах 
заявки переліку, із словесним знаком «GoldStar», раніше зареєстрованим в 
Україні на ім'я «ЛДжі Корп.». (K.R) (свідоцтво № 5609 від 30.06.1994. заявка 
№ 106944/SU від 04.08.1987), шодо таких самих і споріднених товарів. 
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2) для товарів 21 клас> «зубні щітки; зубні щітки електричні; 
зубочистки», зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, є 
схожим настільки, що його можна сплутати з словесним знаком «GOLD 
STAR», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я «AL SAID MUKHAMMED», 
(RU) (міжнародна реєстрація № 781229 від 10.04.2002), щодо таких самих та 
споріднених товарів. 

3) для товарів 8 класу «ручне знаряддя та інструменти, а саме бритви; 
бритви; ручні машинки для стриження бороди; футляри на бритви; 
бритвогострильні паски; електричне і неелектричне знаряддя для видаляння 
волосся; вмістинки з приладдям для бриття; леза (ручнІ Інструменти); леза 
бритв; різальні інструменти (ручні), а саме бритви; машинки особисті 
електричні і неелектричні для стриження волосся; ручні машинки для 
стриження тварин;» та товарів 21 класу, а саме: «губки; щітки; знаряддя для 
чищення; мочалки металеві; бавовняний непотріб для чищення; щітки для 
взуття; вовняний непотріб для чищення; ганчірки для витирання пилу з 
меблів; ганчірки для миїтя підлоги; ганчірки для чищення; держална до 
губок; деркі губки для очищання шкірки; жорсткі щітки; замша для чищення; 
клоччя для чищення; чистильні мочалки металеві до кухонного посуду; щітки 
для чищення лампового скла; лискувальні апарати і машини побутові 
неелектричні; лискувальні матеріали, крім лискувальних препаратів, паперу 
або каменю; лискувальні пристрої неелектричні; лискувальні пристрої 
неелектричні до взуття; лискувальні рукавиці; щітки для миття посуду; 
мочалки металеві для чищення; оленяча шкура для чищення; пилозбиральне 
ганчір'я; пір'яні мітелки для знімання пилу; подушечки-мочалки чистильні; 
рукавиці садівничі; рукавиці, пальчата господарські; туалетні губки; туалетні 
щітки; щітки з щетини тварин; щітки для чищення посудин і вмістищ; щітки 
електричні, крім деталей машин» з словесним знаком «GoldStar», раніше 
зареєстрованим в Україні на ім'я AL SAID MLIKHAMMED, (RU) (міжнародна 
реєстрація № 801576 від 13.03.2003), щодо таких самих та споріднених 
товарів. 

4) для всіх товарів 21 класу, крім «губки; щітки; знаряддя для чищення; 
мочалки металеві; бавовняний ііепотріб для чищення; щітки для взуття; 
вовняний непотріб для чищення; ганчірки для витирання пилу з меблів; 
ганчірки для миття підлоги; ганчірки для чищення; держална до губок; деркі 
губки для очищання шкірки; жорсткі щітки; зубні щітки; зубні щітки 
електричні; зубочистки; замша для чищення; клоччя для чищення; чистильні 
мочалки металеві до кухонного посуду; щІтки для чищення лампового скла; 
лискувальні апарати і машини побутові неелектричні; лискувальні матеріали, 
крім лискувальних препаратів, паперу або каменю; лискувальні пристрої 
неелектричні; лискувальні пристрої неелектричні до взуття; лискувальні 
рукавиці; щітки для миття посуду; мочалки металеві для чищення; оленяча 
шкура для чищення; пилозбиральне ганчір'я; пір'яні мітелки для знімання 
пилу; подушечки-мочалки чистильні; рукавиці садівничі; рукавиці, пальчата 
господарські; туалетні губки; туалетні щітки; щітки з щетини тварин; щітки 
для чищення посудин і вмістищ; щітки електричні, крім деталей машин», 
зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене словесне 



позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком 
«GoldStar», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я FUSION TECHNICS CO 
LIMITED, (CN) (міжнародна реєстрація № 1082199 від 19.01.2011, пріоритет 
від 19.08.2010), щодо таких самих та споріднених товарів. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. 
ІІст. 6, п. 3). 

Апелянт - Общество с огранічєнной ответственностью «Діскурс» 
(далі - ООО «Діскурс») заперечує проти рішення Державної служби від 
13.06.2013 про реєстрацію знака «GoldStar» відносно частини товарів і 
послуг. 

Апелянт вважає, що зазначене рішення прийнято з порушенням норм 
чинного законодавства, оскільки рішенням Господарського суду міста Києва 
у господарській справі № 5011 - 58/2646-2012 від 04.02.2013 було повністю 
задоволено позовну заяву апелянта до компанії «ЛДжі Корп.», (KR) та 
Державної служби про дострокове припинення дії свідоцтва України № 5609 
на знак для товарів і послуг «GoldStar». Зазначене рішення набрало законної 
сили 22.02.2013. У зв'язку з цим. Господарським судом міста Києва був 
виданий наказ від 22.02.2013 № 5011 - 58/2646-2012 «Про примусове 
виконання рішення» та надісланий Державній службі. Відомості стосовно 
припинення дії свідоцтва України № 5609 знак для товарів і послуг 
«GoldStar» внесені до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і 
послуг 06.03.2013 та опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова 
власність» від 25.03.2013 № 6. 

26.03.2013 апелянт подав до закладу експертизи мотивовану відповідь 
на користь реєстрації знака для говарів і послуг «GoldStar» з викладеними 
вище обставинами та доданим рішенням Господарського суду міста Києва, 
які не були враховані під час прийняття рішення Державною службою. 

Апелянт також зазначає про те, що він та компанія «FUSION 
TECHNICS CO LIMITED» (CN) є взаємопов'язаними особами та діловими 
партнерами з питань виробництва та реалізації продукції, яка відноситься до 
21 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП). На 
підтвердження зазначеного апелянтом надано клопотання компанії «FUSION 
TECHNICS CO LIMITED» про підтримку реєстрації торгівельної марки 
«GoldStar» за заявкою № m 2011 16086 від 04.03.2013. 

Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою 
№ m 2011 10216 та зареєструвати знак «GoldStar» відносно: 

заявлених товарів 07, 09, 11, класу МКТП; 
частини товарів 08 класу МКТП, а саме: «ручне знаряддя та 

інструменти, крім брітів;нож:1. виделки, ло.-жки; холодна зброя: абразивні 
інструменти ручні; алмази до склорізів (частини ручних інс?прументів): 
багнети; бари врубні; бури (ручні інструменти); молотки з гострими 
кінцями (бучарди); важелі; валяльне знаряддя (ручні інструменти); 
викрутки; вила; черпаки на вино; ручні інструменти для виробляння .'жолобів; 
щипці для підкручуваня вій; знаряддя ручне неелектричне для завивання 
волосся (кучерявники нелектиичні); воротки (до мітчиків) (ручні 
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інструменти); інструменти дія відкривання устриг^ь; інструменти для 
проколювання вух; гайкові ключі (ручні інструменти); гарпуни; гарпуни для 
рибалеиня: нож-иці для нотів; ниткозасилювачі (пристосовання для 
засилювання нитки в голку) до голок; садівниче (городницьке) ручне знаряддя; 
гострильні бруски (мантачки); гострильні інструменти викінчувальні; 
гостртьиі кру.ж-аіа (точила) (ручні інструменти); гострильні паски ремінні 
(з вичиненої шкіри); гострі різальні інструменти (ручні), крім бритв; 
гострогубці (іципці); гофрувальне знаряддя металеве; гофрувальні праски; 
граблі (ручне знаряддя); граблі піскозбиральні (гольфові); гравіювальні голки; 
нож:иці садові для гілок дерев; дерэюаки гострильних каменів; держаки 
різаіьних інструментів; дірявники (ручні інструменти); добувачки (нож'і) 
консервні неелектричні; довбні (ручні інструменти); долота (стамески); 
долота довбаїьиі; доточки до коловоротів для мітчиків; дрилі; натягачі для 
дроту і метапевіа стрічок (ручні інструменти); пристрої і пристосовання 
для забивання худоби; пристрої та інструменти для здирання іикур із 
забитої худоби; загострювальні інструменти; заступи (ручне знаряддя); 
затискачі для теслярських або бондарських робіт; зензубелі; зенківки (ручні 
інструменти); зубгиіа (ручні інструменти); зубила .'жолобчасті (ручні 
інструменти); зубила каменярські; ручне знаряддя для зцідж:ування 
(переливання) рідини: пирскачі (розпорошувачі) для інсектиі{идів (ручне 
знаряддя): пояси-тргшачі інструментів: кирки (кайла) (ручні інструменти); 
калівки; каменедробильні молотки: камені точильні; карбівки (ручні 
інструменти); кастети: квітікові компостери; кернери (ручні інструменти): 
кийки міліцейські; киид.жали: киркомотики; киянки (ручні інструменти): 
кільцеві нарізувальні доиіки (для виготовляння різьби (нарізі)); клепала (ручні 
інструменти): клепаїьні молотки (ручні інструменти); коловороти 
свердлильні; коминкові мІхи (ручне знаряддя); конопатки; копаниці (ручне 
знаряддя); копили шевські; коси: КІЛЬІІЯ до кіс; коси з коротким кіссям: 
косинці (ручні інструліенти); кочерги: леза до рубанків; лещата: ливарні 
ковші (ручні інструменти); лискувальне знаряддя; ломи: лопати (совки) 
(ручне знаряддя): лопатки (садові): льодоруби: манікюрні набори; манікюрні 
набори електричні; пістолети ручні для видавлювання мастик; мастихіни 
(лопатки для худо.ж-ників); мачете; мечі (шпаги); піхви на шаблі, мечі, шпаги; 
мітчики (ручні інструменти): молоти (молотки) (ручні інструменти); 
молоти коваїьські (ручні); молотки виклепувапьні (гостргтьні): молотки 
каменярські; пристрої для збирання монет; мотики (ручні інструменти); 
мотики виноградарські (ручні інструменти); мулярські лопатки; м'ясорубки 
(ручні інструліенти); надфілі; на,ж:дачні круги; нарізувапьиі головки (пчашки) 
(для виготовляння різьби (нарізі)) (ручні інструменти): насоси (помпи) ручні; 
апарати для нищення рослинних шкідників; електричні або неелектричні 
кусачки для нігтів; лискуваїьні інструменти електричні або неелектричні для 
нігтів: пилники дія нігтіа; еіектричні пилники для нігтів; щипці для нігтів; 
нож:иці; леза великих но.лсиць; но.'жиііі для газонів (ручні інструменти); 
нож;иці для металу: нож'иці дія стриоісення (ручні інструменти); нолсіщі 
садові; нож:иці садові криві; ПОЛІСІ для копит (ратиць): но.жч для луски; но.ж-і 
для піци неелектричні; ножі для щеплювання; нож:і криві; но.'жі мисливські; 
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нож:і м'ясиицькі: нож:і садові криві: нож складні; нож:ові вироби: 
інструменти для вибивання номерів: обпирскувачі інсектицидні; оСщеньки 
(ручні інструліенти); обценьки діропробивальні (ручні інструменти): 
овочеподрібнювачі; овочерізки (тонкого різання); овочерізки; широкі ио.жі 
для овочів; черпаки (ополоники) (ручне знаряддя); очкувальиі нож:і; набори 
педикюрних інструліентів; ручки до пилок; пилки (ручні інструменти): пилки 
аж:урні; пилки лучкові; пилники (інструменти); підойми ручні: тт^ети (щипці 
для дрібних речей); пінцети для видаляння волосся; пістолети (ручні 
інструменти); плодознілпі (плодозніліачі) (ручне знаряддя); плоскогубці 
(обценьки); поверхнезрізаіьні ручні інструліенти: полільне (прополювачьне) 
ручне знаряддя; полільні вила (ручне знаряддя); полотна до пипок (частини 
ручних інструментів): праски неелектричні; праски неелектричні (ручне 
знаряддя); пристрої для оглушування худоби: пробійники (ручні 
інструліенти); пробійники для вибивання шплінтів: пробійники каменярські; 
раліки до ручних пилок: рашпілі (ручні інструменти); різальна зброя; різальні 
інструменти (ручні), крім бритв; різальні частини ручних інструментів, крілі 
леза бритв; різці; різці гравіювальні (ручні інструменти): патрони до 
розверток; розвертки (різачьний інструмент); розширювачі труб (ручні 
інструменти); рубанки: рубанкові залізка: ручні дріті (ручні інструменти): 
ручні інструменти з ручним рушієлі; садові нолсі; сапи (ручні інструліенти): 
свердла поро.жняві (частини ручних інструментів); свердла (ручні 
інструменти): свердлики (ручні інструменти); свердлові патрони (ручні 
інструліенти); секатори; серпи: сирні скибкорізки неелектричні; сікачі 
(но.жі); сільськогосподарське ручне знаряддя; скребкові ручні інструменти; 
сокири; сокири для довбання отворів; сокирки: сокирки бондарські; столове 
срібло (нож:і, виделки, лож;ки): столові набори (но.жі, виделки, ло.жки); 
струги; ступи для подрібнювання; стусла (ручні інструліенти): тавра; 
пристрої для татуювання: тесла (інструменти): теслярські свердли: 
товкачі для подрібнювання (ручні інструменти): токарні різці круглі (ручні 
інструменти); точша сталеві, трамбівки (ручні інструліенти); тралібівки 
для уіцільнювання грунту (ручне знаряддя); тріскачки (ручні інструліенти); 
різальні інструменти для труб; труборізи (ручні інструліенти): інструліенти 
для таврування худоби; нож:иці (машинки ручні) для стриж;ення худоби; 
цвяхотяги; щипці до цукру: чесача (ручні інструліенти); шабери (ручні 
інструменти); шаблі: шарошки (ручні інструменти): шатківниці; шила 
(швайки); шила загнуті; шкуродерські інструліенти і знаряддя; шпаклі (ручні 
інструменти): шталіпувальні ручні інструліенти (шталти); щипці 
горіхолускальпі; щипці для задирок; щипці кучерявильні (для завивання 
волосся); яйцерізки неелектричні»; 

частини товарів 21 класу МКТП, а саме: «домашнє або кухонне 
начиння і вліістини; гребінці; щіткові ліатеріали; необроблене або частково 
оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп'яні, що 
не начеж:ать до інших класів; абразивні подушечки кухонні: автоюіави 
(скороварки) неелектричні: аерозольні пирскачі нелікарські (неліедичні); 
накривки на хатні акваріуми; акваріуми хатні (посудини); балони (банки, 
бутлі, пляшки, сулії); затискачки (прии(іпки) для білизни; білоглиняний посуд; 
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помазки для бриття, тримачі поліазків для бриття: щіточки для брів; бутлі 
(сулії) обплетені: вази: вази на фрукти; ванни пташині; вафельниці 
неелектричні: великі вази настільні: ложки для взування; вибивала килимові 
ручні; вивіски порцелянові або скляні; крапельнички винопробівні (сифони); 
вирїзачьне знаряддя для печива: високі кухлі на пиво; пляшкові добувачки 
(відкорковники); кошики І наборами посуду для відпочинку на природі; відра 
(цебри): відра на вугілля (мірні): віники (мітли); вішалки та кільця для 
рушників: вішалки-розтялски для одягу; вішалки-розтяж:ки для сорочок; 
вмістинки на паперові серветки (металеві): вмістинки на легкий сніданок; 
вмістинки на лато; водяні пристрої для чшцення зубів та ясен: волосся для 
щіток: гачки для застібання черевиків тощо; глеки (глечики); годівниці: 
годівтщі для тварин; нагрівачі годувальних пляшок неелектричні: гончарні 
(череп'яні) вироби: городчики хатні для вирощування рослин; горшечниці 
(вліістинки на квіткові горіцики) непаперові; горщики (казанки); горщики 
квіткові; графини (карафи): гребені для волосся (з рідкими зубцями): гребені 
(гребінці) для тварин: гребені (гребінці) електричні; футляри на гребені, 
гребіт^і: прилади неелектричні для зніліання гриму: дезодорувальні апарати 
особисті; димопоглиначі побутові; дитячі купелі переносні; дошки для 
різання кухонні; дошки прасуваїьні; застібки накривок до казанків, горщиків; 
затички (накривки, чопи) скляні; збивачки неелектричні; збивачки 
неелектричні побутові; зліішувальні ліашини неелектричні побутові; 
зліішувачі неелектричні побутові: змішувачі ручні (для готування коктейлів); 
зрошувальні (поливальні) пристрої; ізотермічні мішки; кавники неелектричні; 
кавові лілинки ручні: кавові набори: кавові перколятори неелектричні; кавові 
цідила (фільтри) неелектричні; казани (котли); казанки солдатські; казанки 
череп'яні: карафки (на оцет або олію); каструлі; качалки кухонні; квачі з 
довгим держ;алном; келихи, чари, керамічні вироби побутові; килилючистки 
механічні; клеєварки: клітки для хатніх тварин; клітки, койїія для птахів; 
палички для поліішування коктейлів; пастки на коліах; кондитерські 
торбинки з наконечниколі; щітки для коней; копили розтягальні: корита для 
худоби; коробки скляні; косметичне приладдя; кошики побутові; прасувальні 
преси для краваток; кремнезем, частково оброблений, небудівельний; 
крихтозбиральні лотки; кришталевий посуд; кулі скляні; кулясті ручки 
порцелянові: кухлі; куховарське начиння неелектричне; куховарські форлш; 
кухонне начиння; кухонний посуд (набори): кухонні вліістини: кухонні горщики 
(казанки); кухонні зліішувачі неелектричні; кухонні рож'ни металеві; 
лискуваїьний релііиь (вичгшена шкіра); листове скло необроблене; відра на 
лід; форлш на лід; лійки: набори на лікери: ручне знаряддя для виготовляння 
локшини; лопатки (кухонне начиння); лопатки (столове приладдя); лопатки 
на пироги, торти; лотки (ящики) з підстілками для хатніх тварин: майоліка; 
масельнички; тримачі до меню; тримачі для лтла; ліильниці; ліильншіі-
підставки; лшски; мишоловки; млинки побутові ручні; люзаїка скіяна, 
небудівельна: ліухоловки (пастки або вінички) (хлопавки для мух); набори на 
прянощі; набори столові: накривки до казанків, горщиків; накривки до 
масельничок: накривки на посуд; напувалки; насадки (цідиіа) до 
поливальншіь; насадки на поливальні иіланги; насоси (помпи, розбризкувачі) 
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(̂ ля поливання квітів і рослин, бункери (коробки, урни, ящики) на непотріб 
(слііття); щіточки для нігтів: нічні горщики; столові підставки під но.'жі; 
нож для тіста: носики для наливання: ночви для прання; овочеві таці 
(підноси); одноразові тарілки: пристрої для сушіння одягу, білизни; прилади 
на олію та ог{ет (олійнички): опаїінове скло; опалове скло: ополоники кухонні; 
ощаднички неметалеві; палички до їжі; пальнички для пахощів; розтялсники 
пальчат: паперові тарелі, таріпки; пирскачі (пульверизатори) парфумів: 
пастки на паі{юків; перемішуваїьііі лож:ки (кухонне начиння); лілинки ручні на 
перець; перечншіі; печівнигц (вліістини на печиво): пивні кухлі; пилозбирачі 
неелектричні; пирскачі (розбризкувачі); підставки (столове начиння): 
підставки під карафи непаперові і не з столового полотна; підставки під 
квіти та рослини (квіткове опорядж'ання): підставки під праски: підставки 
під яйця: пластини-запобіж:ники збіганню молока під час кип'ятіння: 
пляшечки; побутові лілішки неелектричні; погруддя з порцеляни, кераміки або 
скла: поемальоване скло: позначаїьні кільця для птахів: позначаїьні кільця 
для свійських птахів; поклади (яйця штучні до гнізд): поливачьтщі; 
полотняні відра; порг^еляновий посуд; посуд; посудини для готування 
коктейлів; посудини для пиття; посудини скляні обплетені: посудини 
холодильні; посудинки ліетачеві для готування льоду та заморож'ених напоїв; 
пральні дошки: чохіи на прасувальні дошки: преси для прасування штанів: 
пристосовання для скидання (роззування) чобіт; пробійники для прочиїцання 
отворів; просіювачі золи (побутове начиння); пухівки до пудри: пудрениці: 
ресторанні maifi (підноси): реиіета (побутові): підставки під решітки для 
ж:арения; решітки для ж-арення (побутові); роги для пиття; салатниці: 
гасильники до свічок; свічники: свічникові розетки: кільця до серветок: 
накривки на cupuuifi; сита побутові; сифони для газованої води; сільнички: 
сільнички з дірочками; скло (посудини): скло до вікон транспортних засобів 
(напівготове); скло з тонкилш електричниліи провідниками всередині: 
скловата, крім ізоляційної; скловолокно кваргіове нетекстильне; скловолокно. 
крілі ізоляі(ійного або тексттьного; скловолоконні нитки нетекстильні; 
склопосуд кольоровий; скляний порошок для оздоблювання; скляні балони, 
посудини, вмістини; скляні баньки (посудини): скляні пляшечки (посудини); 
склянки на питво; сковороди; скребниці; сма.лсильниці неелектричні; 
соковичавниці неелектричні побутові; статуетки (фігурки) з порі{еляни, 
кералііки або скла: статуї з порг^еляни, кераміки або скла; столовий посуд. 
крілі ножів, виделок та ло.жок; столові тарілки: несесери з туалетним 
причаддялі; супниці: сушильні пристрої для білизни; тази; тарілочки; таці 
(підноси) обертні; таці (підноси) побутові; таці (підноси) побутові паперові; 
тераріуліи хатні (віварії): терлюізольовані вмістини; терлюізольовані 
вмістини на напої; термоізольовані вліістини на харчі; терлюізольовані 
пляшки, бутлі, балони; тертки (побутове начиння); тістечкові форлш; 
тримачі для зубочисток; тримачі для туалетного паперу: тримачі рушників; 
туалетне приладдя; вліістинки на туачетне приладдя; тргсмачі дозувальні 
для туалетного паперу: урни: фаянсовий посуд: фляги доро.ж'ні; форми 
(кухонне начиння): харчові холодильні пристрої з теплообліінними рідинами 
побутові; дошки для різання хліба; кошики на хліб хатні; хлібншц; холодники 
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переносні неелектричні: холодіїички (відерця на лід); худо.жні вироби з 
порі{еляни, кераміки або скла; гцдилки; цідилки побутові: цукерниці: 
цукорніщі; г(яцьковинки китайські з порі{Єляни; чавниці для часнику (кухонне 
начиння): чавунні казани неелектричні; заварнички кулькові для чаю: чайники 
заварювальні: чайники неелектричні; чаїшиці (вліістини на сухий чай), чайні 
набори; чайні цідильїія. чашкы: чашки, стакани, чарки паперові або 
пластліасові; швабри; швабри люрські; шовк-сирєць на зубничі 
(стоматологічні) потреби: вішалки-розтяж:ки для штанів: штопори; 
щетина світяча; ліатеріали для виготовляння щіток; ясла для тварин: ясла 
для худоби». 

Колегія Апеляційної палат вивчила і проаналізувала аргументацію 
сторін, що міститься в магеріалах справи і яку було наведено під час розгляду 
заперечення в апеляційних засіданнях. 

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність позначення 
«GoldStar» умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для 
відмови, встановлених пунктом З 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 серпня 1997 року № 72 (далі - Правила). 

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. 

Згідно з пунктом 4.3.2.4. Правил при перевірці позначень на схожість 
встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких 
заявлені знаки. При цьом>, позначення вважається схожим настільки, що його 
можна сплутати з іншим иозначепням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, 
незважаючи на окрему різницю елементів. 

Заявлене позначення «GoldStar» - словесний знак, виконаний 
стилізованим шрифтом синього кольору, літерами латиниці. 

Протиставлений знак «GoldStar» за свідоцтвом України № 5609 -
словесний знак, виконаний стилізованим шрифтом, літерами латиниці. 

Протиставлений знак «GOLD STAR» за міжнародною реєстрацією 
№781229 - словесний знак, виконаний друкованим шрифтом, великими 
(заголовними) літерами кирилиці. 

Протиставлений знак «Gold Star» за міжнародною реєстрацією 
№801576 - словесний знак, виконаний друкованим шрифтом латиниці, 
кожне слово якого починається ї заголовної літері. 

Протиставлений знак <Go!dStar» за міжнародною реєстрацією 
№» 1082199 - словесний інак, виконаний стилізованим шрифтом, літерами 
латиниці, у якому літери G і S виконано як заголовні. 
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Відповідно до пункту 4.3.2.6. Правил словесні позначення, заявлені на 
реєстрацію як знаки, порівнюються зі словесними та комбінованими 
позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. 

при визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується 
звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. 
При порівнянні позначень береться до уваги загальне зорове сприйняття 
позначень в цілому. 

Порівнювані знаки за фонетичною ознакою є тотожними. Фонетична 
(звукова) тотожність заявленого позначення та протиставлених знаків 
обумовлюється наявністю однакової кількості складів та їх розташуванням, 
співпадаючих приголосних і голосних звуків; тотожністю звучання. 

За візуальною (графічною) ознакою досліджувані знаки є схожі за 
абеткою, літерами якої написані слова (латиницею), а відрізняються лише 
незначними елементами, а саме: виконанні літерами різного розміру, 
кольором та пробілом між словами. За таких умов, є підстави вважати, що 
порівнювані знаки є схожими за візуальною (графічною) ознакою. 

Семантична (смислова) схожість визначається на підставі подібності 
покладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислового значення. 

Порівнювані знаки складаються з двох слів: 
«Gold» (англ. [g9uld] - 1) золото, 2) колір золота, золотий колір ); 
«Star» ( англ. [sta:] - зірка)'. 
Зазначені позначення перекладаються на українську мову як «Золота 

зірка». А тому, досліджувані позначення є тотожними за семантикою, 
враховуючи покладену в них подібність ідеї і однакове смислове 
навантаження (поняття). 

За результатами порівняпьного аналізу колегія Апеляційної палати 
дійшла висновку про те, що заявлене позначення та протиставлені знаки є 
схожими настільки, що їх можна сплутати, оскільки вказані вище відмінності 
в їх виконанні не є суттєвими. 

Відповідно до пункту 4.3.2.5. Правил 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. 

Проаналізувавши товари 7, 8, 9, 10, 21 класів МКТП заявленого 
позначення і протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати виявила, що 
ці товари є такими самими. 

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати погоджується з 
висновком закладу експертизи, що для всіх товарів 7, 8, 9, 10, 21 класів 
МКТП заявлене словесне позначення «GoldStar» є схожим настільки, що його 
можна сплутати з протиставленими словесними знаками: «GoldStar» 

Балла M.I. Новий англо-український словнік К.: «Чумацький шлях» 2000р.. с 247, 554 
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(свідоцтво № 5609 від 30.06.1994), «GOLD STAR» (міжнародна реєстрація 
№781229 від 10.04.2002), «Gold Star» (міжнародна реєстрація № 801576 від 
13.03.2003), «GoldStai-» (міжнародна реєстрація № 1082199 від 19.01.2011). 

Щодо схожості заявленого позначення із протиставленим словесним 
знаком «GoldStar» за свідоцтвом України № 5609 від 30.06.1994 колегія 
Апеляційної палати установила наступне. 

Пунктом 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної служби, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09,2003 
№ 622 (далі - Регламент) передбачено, що при розгляді заперечення в 
апеляційному засіданні колегія перевіряє обґрунтованість рішення Державної 
служби щодо заявки, за якою подано заперечення, у межах доводів 
заперечення, з урахуванням змінених мотивів та вимог. 

Перевіряючи обґрунтованість рішення Державної служби колегія 
Апеляційної палати виходить з того, що рішення Державної служби є 
рішенням субЧкта владних повноважень, а отже таке рішення може 
вважатися обґрунтованим у разі, якщо воно прийняте з урахуванням усіх 
обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії). 

Також, колегія Апеляційної палати враховує положення статті 19 
Конституції України, згідно з яким органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

Відносини, що виникаюгь у зв'язку з набуттям І здійсненням права 
власності на знаки для товарів і послуг регулюються Законом. 

Відповідно до пункту 6 статті 5 Закону право на одержання свідоцтва 
має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання або, якщо заявлено 
пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не 
вважається відкликаною, не відкликана або за нею не прийнято рішення про 
відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані. 

Пунктом 1 Закону передбачено, що експертиза заявки має статус 
науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та 
кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом 
експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його 
основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері інтелектуальної власності. 

Постановою Верховної Ради України «Про введення в дію Закону 
України «Про охорону прав на знаки для товарів І послуг» від 23.12.1993 
№3771-ХІТ передбачено, що відповідність знаків умовам їх реєстрації 
визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. 

Згідно з пунктом 15 статті 10 Закону під час кваліфікаційної експертизи 
перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової 
охорони, визначеним цим Законом. 

Пунктом З статті 10 Закону установлено, що кінцеві результати 
експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, 
відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що 
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набирає чинності після затвердження його Державною службою. На підставі 
такого висновку Державна служба приймає рішення. 

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати, перевіряючи 
обфунтованість прийнятого рішення Державної служби з урахуванням усіх 
обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), дійшла 
до наступних висновків. 

Відповідність знаку умовам правової охорони визначається під час 
проведення уповноваженим закладом кваліфікаційної експертизи згідно з 
законодавством, що діяло на дату подання заявки, з урахуванням обставин, 
що правомірно склалися на дату подання цієї заявки, тобто станом на 
11.10.2011, а отже і з урахуванням свідоцтва України № 5609 від 30.06.1994. 

Матеріалами заявки № m 2011 16086 підтверджено, що Апелянт листом 
від 26.03.2013 повідомляв заклад експертизи про те, що рішенням 
Господарського суду міста Києва від 04.02.13 у справі № 5011-58/2646-2012 
за позовом апелянта до компанії «ЛДжі Корп.» та Державної служби дія 
свідоцтва України № 5609 від 30.06.1994 була повністю достроково 
припинена з підстави невикористання знаку. 

Відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України № 5609 на 
знак були у встановленому Законом порядку 06.03.2013 р. внесені до 
Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі ~ 
Реєстр), про що здійснена публікація у офіційному бюлетені «Промислова 
власність» № 6 від 25.03.2013. 

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати відзначає, що 
Державною службою при прийнятті рішення від 13.06.2013 не було 
враховано відомості про дострокове припинення дії свідоцтва України 
№ 5609 на знак, оскільки було взято до уваги всі обставини, що склалися на 
11.10.2011 - дату подання апелянтом заявки, а отже з урахуванням свідоцтва 
України № 5609 від 30.06.1994, 

Разом з цим, за результатом розгляду матеріалів заперечення, додаткових 
матеріалів від 07.10.2013 вх. № 18309 від 29.10.2013 вх. № 19727 та колегія 
Апеляційної палати встановила наступне. 

Ю.жнокорейская финаисово-проліьіилленная группа LG является 
четвертой в мире по величине. Занимается вьіпусколі — электроники, 
химической npodyKifuu и телеколшуникационного оборудования. А начиналась 
история компании в 1947 году. Первой продукцией стал крелі для лица. В 1958 
году создана марка Goldstar, которая занялась производство.м бытовой 
техники и электронной продукции. В 1995 году решено объединить всю 
продукгщю колтании под единым брендолі LG, поскольку пре.'иснее илія у.'же не 
вполне соответствовало стратегии по завоеванию лтрового рынка 
(http;//komfort-clima1e. com/lg). 

LG Electronics (ранее GoldStar Co) входит в состав проліьшіпенной 
группы Lucky-Goldstar. Но с ліарта 1995 группы с таким названием более не 
существует — она перейменована (http:/^www.kommersant.ru/doc/106982). 

Ці та інші посилання, що містяться на в Інтернеті свідчать про те, що 
товари під знаком «GoldStar» не виробляються компанією «ЛДжі Корп.» 

http://www.kommersant.ru/doc/106982
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щонайменше останніх 17 років, що підтверджується і рішенням 
Господарського суду міста Києва від 04.02.13 у справі № 5011-58/2646-2012. 

Крім того, апелянт зазначає, що реєстрація усіх його знаків в Російській 
Федерації, що були перелічені у запереченні, стала можливою також у зв'язку 
з тим, що як і в Україні, правова охорона знаку № 228564 зі словесним 
елементами «goldstar», що належав компанії «ЛДжі Корп.», у зв'язку з його 
невикористанням також була повністю припинена достроково на підставі 
Рішення Роспатенту від 06.12.2010. 

Згідно з пунктом С. - (1) ст. 6 quinquies Паризької конвенції про 
охорону промислової власності від 20 березня 1883 року щоб визначити, чи 
може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні 
обставини. 

При дослідженні питання схожості заявленого позначення із 
протиставленим словесним знаком «GoldStar» за міжнародною реєстрацією 
№ 1082199 від 19.01.2011, колегія Апеляційної палати враховує наступні 
документи, подані Апелянтом: 

- копію клопотання на підтримку реєстрації торговельної марки 
«GoldStar» за заявкою №іті201І 16086. згідно з яким компанія «ФЬЮЖН 
ТЕКНІКС КО ЛІМІТЕД» не заперечує проти просування торговельної марки 
«GoldStar» на території України компанією Общество с огранічєнной 
ответственностью «Діскурс» (апелянтом), зокрема, це стосується і 
можливості здійснення державної реєстрації торговельної марки «GoldStar» 
за заявкою № т 2 0 1 1 16086 від 1 ЇЛО.2013 відносно усіх заявлених у заявці 
товарів 21 класу МКТП; 

- оригінал контракту № A40/OL від 10.01.2010 відповідно до якого 
компанія «ФЬЮЖН ТЕКНІКС КО ЛІМІТЕД» та ООО «Діскурс»: 

«Сторона І и сторона 2 договорились о представлений взагшных 
посреднических услуг по продвилсению продукции под обозначениелі 
«GoldStar», поиск инвесторов в КНР в случае необходимости 
дополнительного финансирования производства продукгщи под обозначением 
«GoldStar» и обеспечивает возмолсности получения товарного кредита от 
производителей КИР. Заключает договора на производство продукции по 
согласованноліу Сторонами Контракта заказу, разрабатывает дизайн 
упаковки продукгщи, и организует поставку продукции по обозначениелі 
«GoldStar» осуществляет контроль за исполнение контрактов КНР. 

Сторона 2 осугцествляет анализ рынка бытовой техники на 
территории Украины, осуи(ествляет поиск покупателей продукции под 
обозначение.м «GoldStar» территории Украины, а так.ж^е изет другие рынки 
сбыта указанной продукции, регистрирует на территории Украины 
«GoldStar» в качестве товарных знаков, оплачивает государственную 
пошлину и иные обязательные платеж-и, анализирует финансовое состояние 
потенгщальных покупателей продукции под обозначениелі «GoldStar» и 
производит с ними преОварнтеїьньїе переговоры, а так.^к-е обеспечивает 
заключение договоров поставки продукгщи под обозначение.м «GoldStar» 
меж:ду стороной 2 и покупателями. Стропа 2 в праве организовать реклаліу 



продукции под обозначениелі «GoldStar». Осуществляет контроль за 
исполнениелі контрактов в Украине и на других территориях»; 

- каталог «Аудио-видео, бытовая, климатическая техника «GoldStar» 
2012-2013, який свідчить про використання позначення «GoldStar». 

Разом з тим, колегія Апеляційної палати зважає на те, що згідно зі 
статтею 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи 
визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави, а отже, рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних 
повноважень не можуть порушуватись права, свободи або інтереси осіб. 

Також, колегія Апеляційної палати враховує положення статті 19 
Конституції України, згідно з яким органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. 

А відтак. Апеляційною палатою при дослідженні документів, що 
свідчать на користь реєстрації заявленого позначення «GoldStar» за заявкою 
№ m 2011 16086, береться до уваги те, що дія свідоцтва України № 5609 на 
знак для товарів і послуг була повністю достроково припинена через 
невикористання знаку, про що вже внесено відповідний запис до Реєстру, а 
отже реєстрація заявленоіо апелянтом позначення не може призвести до 
порушення прав за свідоцтвом, дія якого вже припинена. 

Розглянувши обставини справи, а також беручи до уваги всі матеріали, 
надані апелянтом в якості доводів на користь реєстрації заявленого 
позначення, колегія Апеляційної палати визнала такі доводи мотивованими і 
вважає за можливе зареєструвати заявлене позначення «GoldStar» відносно 
заявлених товарів 07, 09, 11, класу МКТП; частини товарів 08 класу МКТП; 
частини товарів 21 класу МКТП. 

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України 
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Регламентом Апеляційної 
палати Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 №622, колегія 
Апеляційної палати 

в и р і ш и л а : 

1. Заперечення Общества с огранічєнной ответственностью «Діскурс» 
задовольнити. 

2. Рішення від 13.06.2013 про реєстрацію знака «GoldStar» за заявкою 
№ m 2011 16086 відносно частини товарів і послуг відмінити. 

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію 
відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного 
збору) за видачу свідоцтва, знак «GoldStar» за заявкою № т 2 0 1 1 16086 
відносно: 
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заявлених товарів 07. 09. 11, класу МКТП; 
частини товарів 08 класу МКТП, а саме: «ручне знаряддя та 

інструменти, крім бритв;ножі, видеіки, лож:ки; холодна зброя; абразивні 
інструменти ручні; алліази до склорізів (частини ручних інструліентів): 
багнети: бари врубні; бури (ручні інструменти); люлотки з гострими 
кіні(яліи (бучарди); важ-елі; валяльне знаряддя (ручні інструменти): 
викрутки: вила: черпаки на вино; ручні інструліенти для виробляння ж'олобів; 
щипііі для підкручуваня вій; знаряддя ручне неелектричне для завивання 
волосся (кучерявники нелектричні); воротки (до лйтчиків) (ручні 
інструменти); інструліенти для відкривання устриць; інструліенти для 
проколювання вух; гайкові ключі (ручні інструліенти): гарпуни: гарпуни для 
рибалеиня: но.лсіщі для нотів; ниткозасипювачі (пристосовання для 
засилювання нитки в голку) до голок; садівниче (городницьке) ручне знаряддя; 
гострильні бруски (мантачки): гострильні інструліенти викінчуваїьні: 
гострильні круж-ала (точила) (ручні інструменти): гострильні паски реліінні 
(з вичиненої шкіри); гострі різальні інструменти (ручні), крім бритв: 
гострогубці (гципці); гофрувальне знаряддя ліеталеве: гофрувальні праски; 
граблі (ручне знаряддя); граблі піскозбиральні (гольфові); гравіюваїьні голки: 
нож;гщі садові д.ая гілок дерев: держ:аки гостричьних каменів: дер.жаки 
різальних інструліентів; дірявники (ручні інструліенти); добувачки (иож'і) 
консервні неелектричні: довбні (ручні інструменти); долота (стамески): 
долота довбальні; доточки до коловоротів для мітчиків: дрипі; натягачі для 
дроту і металевих стрічок (ручні інструменти); пристрої і пристосовання 
для забивання худоби; пристрої та інструліенти для здгірання шкур із 
забитої худоби, загострювальні інструліенти: заступи (ручне знаряддя); 
затискачі для теслярських або бондарських робіт; зензубелі; зенківки (ручні 
інструменти); зубила (ручні інструменти); зубила лсолобчасті (ручні 
інструменти); зубича каменярські; ручне знаряддя для зцід.-уїсування 
(переливання) рідини; пирскачі (розпорошувачі) для інсектшіндів (ручне 
знаряддя); пояси-тримачі інструліентів; кгірки (каНпа) (ручні інструліенти); 
калівки; каменедробильні люпотки; камені точильні; карбівки (ручні 
інструменти); кастети: квиткові коліпостери; кернери (ручні інструліенти); 
кийки міліцейські: киндгмсали; кирколютики; кгіянки (ручні інструліенти); 
кільцеві нарізувальні дошки (для виготовляння різьби (нарізі)): клепача (ручні 
інструліенти): клепачьні люлотки (ручні інструменти); коловороти 
свердлильні: коліинкові міхи (ручне знаряддя); конопатки; копаниці (ручне 
знаряддя): копили шевські; коси: кільіія до кіс; коси з коротким кіссям: 
косинці (ручні інструліенти): кочерги; леза до рубанків; лещата: ливарні 
ковші (ручні інструліенти): іискувальне знаряддя: ломи; лопати (совки) 
(ручне знаряддя): лопатки (садові): льодоруби: манікюрні набори; манікюрні 
набори електричні; пістолети ручні для видавлювання ліастик; мастихіни 
(лопатки для худож:ників): ліачете; ліечі (шпаги): піхви на шаблі, ліечі, шпаги; 
ліітчики (ручні інструліенти); молоти (люлотки) (ручні інструліенти): 
молоти ковальські (ручні); молотки виклепувальні (гострильні): .молотки 
каменярські; пристрої для збирання люнет; мотики (ручні інструліенти): 
мотики виноградарські (ручні інструліенти); ліулярські лопатки; м'ясорубки 
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(ручні інструменти): надфілі; на.ждачні круги; нарізувачьні головки (плашки) 
(для виготовляння різьби (нарізі)) (ручні інструменти): насоси (помпи) ручні: 
апарати для нищення рослгшних шкідників; електричні або неелектричні 
кусачки для нігтів; лискувальні інструліенти електричні або неелектричні д.чя 
нігтів: пилники для нігтів; електричні пилники для нігтів: щипці для нігтів; 
но.жиці; .іеза великих нож^иць: нооїсиці для газонів (ручні інструменти): 
нож:иці для ліеталу: нож'Ш(і для стриусення (ручні інструменти): нож:иці 
садові; нолсиці садові криві: но.жгі для копит (ратиць): нож:і для луски: но,жі 
для піци неелектричні; но.ж'і для щеплювання; нож:і криві; нолсі лтспивські; 
нож:і м'ясиицькі; нож:і садові криві: нолсі складні; нож-ові вироби; 
інструліенти для вибивання номерів: обпирскувачі інсектицидні; обі{еньки 
(ручні інструменти); обценьки діропробивачьні (ручні інструліентгд: 
овочеподрібнювачі; овочерізки (тонкого різання); овочерізки: широкі ножі 
для овочів; черпаки (ополоники) (ручне знаряддя); очкувальиі нож:і: набори 
педикюрних інструментів; ручки до пилок; пилки (ручні інструменти): пилки 
алсурнІ; пилки лучкові: пилники (інструліенти): підойми ручні: піні{ети (гципці 
для дрібних речей): піїщети для видапяння волосся: пістолети (ручні 
інструменти): плодознілпі (плодознімачі) (ручне знаряддя); плоскогубці 
(обценьки); поверхнезрізальні ручні інструліенти: полільне (прополювачьне) 
ручне знаряддя; полільні вила (ручне знаряддя); по.потна до пилок (частини 
ручних інструментів): праски неелектричні; праски неелектричні (ручне 
знаряддя); пристрої для оглушування худоби: пробійники (ручні 
інструліенти); пробійники для вибивання шплінтів: пробійники каліенярські; 
раліки до ручніа пилок; рашпілі (ручні інструліенти); різальна зброя: різальні 
інструменти (ручні), крілі бритв; різачьні частини ручних інструліентів, крім 
леза бритв; різці; різці гравіюваїьні (ручні інструліенти); патрони до 
розверток; розвертки (різальний інструмент): розширювачі труб (ручні 
інструліенти); рубанки; рубанкові зачізка; ручні дриіі (ручні інструліенти): 
ручні інструліенти з ручним рушієлі; садові нож:і; сапи (ручні інструліенти); 
свердла порож-няві (частгти ручних інструліентів); свердла (ручні 
інструменти): свердлики (ручні інструліенти): свердлові патрони (ручні 
інструменти): секатори: серпи; сирні скибкорізки неелектричні: сікачі 
(нож:і): сільськогосподарське ручне знаряддя: скребкові ручні інструліенти; 
сокири: сокири для довбання отворів; сокирки: сокирки бондарські: сто.чове 
срібло (нож:і, виделки, .чожгки): столові набори (но.жгі, виделки, лож'ки); 
струги; ступи для подрібнювання; стусла (ручні інструліенти); тавра; 
пристрої для татуювання; теспа (інструліенти); теслярські свердли: 
товкачі для подрібнювання (ручні інструліенти): токарні різці круглі (ручні 
інструменти); точича согалеві: трамбівки (ручні інструліенти): трамбівки 
для ущільнювання грунту (ручне знаряддя): тріскачки (ручні інструліенти); 
різальні інструліенти для труб, труборізи (ручні інструменти); інструліенти 
для таврування худоби; нож:иці (ліашинки ручні) для стриження худоби: 
гівяхотяги: гципці до цукру: чесала (ручні інструліенти): шабери (ручні 
інструменти): шаблі; шарошки (ручні інструменти): шатківнигц': йшла 
(іивайки): шила загнуті: шкуродерські інструменти і знаряддя: иіпаклі (ручні 
інструменти); шталіпувачьні ручні інструменти (штампи); щипці 
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горіхолускальні; щипці для задирок; гципці кучерявильні (для завивання 
волосся); яйі{ерізки неелектричні»; 

частини товарів 21 класу МКТП, а саме: «доліашнє або кухонне начиння 
і вліістини; гребінці; щіткові ліатеріачи: необроблене або частково 
оброблене скло (крім будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп'яні, що 
не належ:ать до інших класів: абразивні подушечки кухонні: автоклави 
(скороварки) неелектричні; аерозольні пирскачі нелікарські (немедичні); 
накривки на хатні акваріуми: акваріуліи хатні (посудини): балони (банки. 
бутлі, пляшки, сулії); затискачки (прищіпки) для білизни: білоглиняний посуд: 
поліазки для бриття; тримачі помазків для бриття; гціточки д.чя брів: бутлі 
(сулії) обплетені: вази; вази на фрукти; ванни пташині: вафельтщі 
неелектричні; великі вази настільні; лож:ки для взування; вибивала килилюві 
ручні; вивіски порі{е.чяиові або скляні; крапельнички винопробівні (сифони); 
вирізачьне знаряддя д.чя печива, високі кухлі на пиво; пляшкові добувачки 
(відкорковники); кошики з наборами посуду для відпочинку на природі: відра 
(цебри): відра на вугілля (лирні); віники (мітли); вішалки та кільця для 
рушників; вішалки-розтяж'ки для одягу; вішалки-розтяж;ки для сорочок; 
вліістинки на паперові серветки (металеві); вмістинки на легкий сніданок; 
вмістинки на мило; водяні пристрої для чищення зубів та ясен: волосся для 
щіток: гачки для застібання черевиків тоїцо; глеки (глечики): годівтщі; 
годівниці для тварин; нагрівачі годувальнгюс пляшок неелектричні; гончарні 
(череп'яні) вироби; городчики хатні для вирогцування рослин; горшечниці 
(вмістинки на квіткові горщики) непаперові: горщики (казанки); горщики 
квіткові; графини (карафи); гребені для волосся (з рідкими зубі(ями); гребені 
(гребінці) для тварин; гребені (гребінці) електричні; футляри на гребені, 
гребінііі; причади неелектричні для знімання гриму; дезодору вальні апарати 
особисті: димопоглиначі побутові; дитячі купелі переносні: дошки для 
різання кухонні: дошки прасувальні: застібки накривок до казанків, горгцикІв; 
затички (накривки, чопи) скляні; збивачки неелектричні; збивачки 
неелектричні побутові: зліішувальні машини неелектричні побутові; 
змішувачі неелектричні побутові: зліішувачі ручні (для готування коктейлів); 
зрошувальні (поливачьні) пристрої: ізотерліічні мішки; кавники неепектричні; 
кавові млинки ручні: кавові набори; кавові перколятори неелектричні; кавові 
цідила (фільтри) неелектричні: казани (кот.чи): казанки солдатські; казанки 
череп'яні; карафки (на оі{ет або олію); каструлі; качалки кухонні: квачі з 
довггім дер.Ж'алном: келихи, чари; кераліічні вироби побутові; кипимочистки 
механічні; клеєварки; клітки для хатніх тварин; клітки, койі{Я для птахів; 
пачички для помішування коктейлів, пастки на КОЛІОХ: кондитерські 
торбинки з наконечниколі; гцітки д.ая коней; копили розтягальні; корита для 
худоби; коробки скляні; косліетичне приладдя; кошики побутові: прасувальні 
преси для краваток; кремнезем, частково оброблений, небудівельний; 
крихтозбиральні лотки; кригитачевий посуд; кулі скляні: кулясті ручки 
порцелянові: кухлі: куховарське начиння неелектричне; куховарські форми; 
кухонне начиння; кухонний посуд (набори); кухонні вліістини: кухонні горщики 
(казанки); кухонні зліішувачі неелектричні; кухонні ро.7існи ліетачеві; 
лискувальний ремінь (вичинена шкіра); листове скло необроблене; відра на 
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лід; форми на лід: лійки; набори на лікери; ручне знаряддя для виготовляння 
локшини; лопатки (кухонне начиння): лопатки (столове приладдя); лопатки 
на пироги, торти: .чотки (ящики) з підстілками д.чя хатніх тварин: .майоліка; 
масельнички; тримачі до меню; тримачі для мила; мильниці; ліильтщі-
підставки: лшски; мишоловки; лілинки побутові ручні; люзаїка скчяна, 
небудівельна: ліухоловки (пастки або вінички) (хлопавки д.чя ліух): набори на 
прянощі: набори столові; накривки до казанків, горщиків; накривки до 
масельничок; накривки на посуд; напувалки; насадки (цідила) до 
поливальниць; насадки на поливальні иічанги; насоси (поліпи, розбризкувачі) 
для поливання квітів І рослин: бункери (коробки, урни, ящики) на непотріб 
(сміття): щіточки для нігтів; нічні горіцики: столові підставки під ножі; 
нож:1 для тіста; носики для наливання; ночви д.чя прання; овочеві тагц 
(підноси); одноразові тарілки, пристрої для сушіння одягу, білизни; причади 
на олію та оцет (олійнички); опачінове скло; опаїове ск.чо: ополоники кухонні; 
ощаднички неліетаяеві; палички до їжі; пальнички для пахогців: розтя^існики 
пальчат; паперові тарелі, тарілки: пирскачі (пульверизатори) парфумів; 
пастки на пацюків; переліішувальні лож:ки (кухонне начиння); млинки ручні на 
nepeifb: перечниці: печівниці (вмістини на печиво); пивні кухлі: пилозбирачі 
неелектричні: пирскачі (розбризкувачі): підставки (столове начиння): 
підставки під карафи непаперові І не з столового полотна; підставки під 
квіти та рослини (квіткове опоряд.жання); підставки під праски; підставки 
під яйг{я; пластини-запобіж'ники збіганню молока під час кип'ятіння; 
пляшечки: побутові лілинки неелектричні: погруддя з порцеляни, кералііки або 
скла: поемальоване скло; позначачьні кільця для птахів; позначальні кільг^я 
для свійських птахів; поклади (яйця штучні до гнізд): поливальнигц; 
полотняні відра; порцеляновий посуд; посуд; посудини д.чя готування 
коктеипів: посудини для пиття; посудини скляні обплетені; посудини 
холодильні; посудинки металеві для готування льоду та заморо.жених напоїв; 
пральні дошки: чохли на прасувальні дошки; преси для прасування штанів: 
пристосовання для скидання (роззування) чобіт; пробійники для прочиїцання 
отворів: просіювачі золи (побутове начиння); пухівки до пудри; пудрениці; 
ресторанні таці (підноси): решета (побутові); підставки під реіиїтки для 
ж:арення; решітки для ж:орення (побутові): роги для пиття; салатнгщі; 
гасичьники до свічок; свічники, свічникові розетки: к1лы(я до серветок: 
накривки на сирниці: сита побутові; сифони для газованої води: сільнички: 
сільнички з дірочками; скло (посудини); скло до вікон транспортних засобів 
(напівготове); скло з тонкими електричними провідниками всередині; 
скловата, крілі Ізоляційної; скловолокно кварцове нетекстильне: скловолокно, 
крім ізоляційного або текстильного; скловолоконні нитки нетекстичьні; 
склопосуд кольоровий; скчяний порошок для оздоблювання: скляні балони, 
посудини, вліістини; скляні баньки (посудини); скляні пляшечки (посудіти); 
склянки на питво: сковороди: скребниці: сліаж;ильнгщІ нее.чектричні; 
соковичавниці неелектричні побутові; статуетки (фігурки) з поргіеляни, 
кераміки або скла; статуї з порііеляни, кераміки або скла; столовий посуд, 
крілі нож:Ів, виделок та лолсок: сто.чові тарілки; несесери з туалетиилі 
причаддялі; cynuuijl; сушильні пристрої для білизни; тази; тарілочки; таці 
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(підноси) обертні; таці (підноси) побутові; таці (підноси) побутові паперові; 
тераріуліи хатні (віварії); терлюізольовані вліістини; термоізольовані 
вмістини на напої: терлюізольовані вліістини на харчі; терлюізольовані 
пляшки, бутлі, балони; тертки (побутове начиння); тістечкові форліи; 
тримачі для зубочисток; тримачі для туалетного паперу; тримачі рушників; 
туачетне приладдя; вліістинки на туалетне приладдя: тримачі дозувальні 
для туачєтного паперу: урни; фаянсовий посуд; фляги дорож:нІ; форліи 
(кухонне начиння): харчові холодильні пристрої з теплообмінними рідинами 
побутові: дошки для різання хліба: кошики на хліб хатні; хлібнгщі; холодники 
переносні неелектричні: холоднички (відері{Я на лід); худо.ж'ні вироби з 
порцеляни, кераміки або скла; цідички; цідилки побутові; г^укерниці; 
цукорнигц; г^ягщковинки китайські з порііеляни; чавниці для часнику (кухонне 
начиння); чавунні казани неелектричні; заварнички кулькові для чаю; чайники 
заварювальні: чайники неелектричні; чайниці (вліістини на сухий чай); чайні 
набори; чайні цідильг^я: чаїнки; чашки, стакани, чарки паперові або 
пластмасові; швабри; швабри люрські; шовк-сирець на зубничі 
(стоматологічні) потреби; вігаалки-розтяж-ки для штанів; гитопори; 
щетина свиняча; матеріали для виготовляння щіток; ясла для тварин; ясла 
для худоби». 

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

Головуючий ^ у й о т Л. Г. Запорожець 

Члени колегії СР^^<^ ^ У7 М- ̂ - Потоцький 

Х ^ " ^ ^ О. В. Саламов 


