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Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати 
Перевезенцева О.Ю. від 18.07.2017 № Р/68-17 у складі головуючого 
Жмурко О.В. та членів колегії Цибенко Л.А., Терехової Т.В. розглянула 
заперечення Наукового-виробничого підприємства «Нива» у вигляді Товариства 
з обмеженою відповідальністю проти рішення Державної служби 
інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 03.01.2017 про відмову в 
реєстрації знака «ГРАППА ТАЇРОВО»  за заявкою № m 2013 14704. 

 
Представник апелянта – патентний повірений Задорожний Р.В. 
Представник Державного підприємства «Український інститут 

інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній. 
 

Під час розгляду заперечення до уваги взяті наступні документи: 
- заперечення від 20.03.2017 вх. № 4711 проти рішення ДСІВ про відмову 

в реєстрації знака «ГРАППА ТАЇРОВО»;  
- матеріали заявки № m 2013 14704;  
- додаткові матеріали до заперечення вх. ВКО/178-17 від 03.11.2017. 

 
Аргументація сторін 
На підставі висновку закладу експертизи 03.01.2017 ДСІВ прийнято 

рішення про відмову в реєстрації знака «ГРАППА ТАЇРОВО» за заявкою 
№ m 2013 14704, оскільки заявлене словесне позначення є:  

1) є оманливим для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і 
послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), крім «горілка виноградна», тому що 
містить у своєму складі зазначення «граппа»; 

2) є описовим для товарів 33 класу МКТП «горілка виноградна», бо вказує 
на певний вид товару та на місце його виготовлення – «ГРАППА ТАЇРОВО»: 
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«Граппа - виноградная водка из Италии, ее крепость - 40-43%». 
«Таїрово - селище міського типу Овідіопольського району Одеської області». 

3) є схожим настільки, що його можна сплутати з кваліфікованим 
зазначенням походження товарів «Grappa», яке охороняється на території 
України відповідно до Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом 
(реєстрація № 2963 від 01.01.2016).  

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ст.6, п.2). 
http://uk.wikipedia.org 
http://winestyle.ru/spirit/grappa/ 
 
Апелянт – Науково-виробниче підприємство «Нива» у вигляді Товариства 

з обмеженою відповідальністю не погоджується з рішенням ДСІВ про відмову в 
реєстрації знака для товарів і послуг «ГРАППА ТАЇРОВО» за заявкою 
№ m 2013 14704 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх обставин 
справи з огляду на наступне. 

Як зазначає апелянт, словесне позначення «ГРАППА ТАЇРОВО» виконане 
стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці та складається з двох 
словесних елементів «ГРАППА» і «ТАЇРОВО».  

Апелянт не заперечує, що словесний елемент «ГРАППА» означає «горілка 
виноградна», і погоджується скоротити перелік товарів за заявкою до товарів 33 
класу МКТП «горілка виноградна». 

Щодо словесного елементу «ТАЇРОВО», то на думку апелянта, він не 
вказує на місце виготовлення товару, оскільки офіційною назвою селища 
міського типу Овідіопольського району Одеської області, на території якого 
розташовані виробничі потужності заявника, є «Таїрове». 

Апелянт наголошує на тому, що слово «ТАЇРОВО» використовується ним 
протягом тривалого часу в якості «фірмового найменування» виробника у складі 
знаків для товарів і послуг для маркування товарів 33 класу МКТП. 

Крім того, апелянт зазначає, що слово «ТАЇРОВО» та похідні від нього 
«ТАЇРОВСЬКИЙ», «ТАЇРОВСЬКА», «ТАЇРОВСЬКЕ» при застосуванні їх для 
маркування алкогольних напоїв асоціюється саме з діяльністю та особою 
заявника – Наукового-виробничого підприємства «Нива» у вигляді Товариства з 
обмеженою відповідальністю. 

Апелянт стверджує, що кваліфіковане зазначення походження товарів 
«Grappa» («Ґраппа») охороняється на території України відповідно до Угоди про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони, вчиненої 21 березня 2014 року та 27 червня 2014 року 
в Брюсселі та ратифікованої Законом України № 1678-VII від 16 вересня 2014 
року (далі – Угода про асоціацію) з 01.01.2016. Знак за заявкою № m 2013 14704 
подано на реєстрацію 14.08.2013, а тому саме на цю дату повинна 
встановлюватись відповідність заявленого позначення умовам надання правової 
охорони. 

http://uk.wikipedia.org/
http://winestyle.ru/spirit/grappa/
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Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення за заявкою 
№ m 2013 14704 та зареєструвати позначення «ГРАППА ТАЇРОВО» відносно 
скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а саме: «горілка виноградна». 
 

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію 
сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду 
заперечення в апеляційному засіданні. 

Відповідно до пункту 17.3.13 Регламенту Апеляційної палати Державної 
служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі – Регламент), колегія 
перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ у межах доводів заперечення, з 
урахуванням змінених мотивів і вимог та зазначає наступне. 

Заявлене словесне позначення «ГРАППА ТАЇРОВО» виконане 
друкованим шрифтом заголовними літерами кириличної абетки та складається з 
двох слів «ГРАППА» та «ТАЇРОВО».  

Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 33 класу МКТП.  
З огляду на те, що апелянтом у запереченні змінено вимоги колегія 

Апеляційної палати перевірила обґрунтованість рішення ДСІВ щодо 
відповідності заявленого позначення «ГРАППА ТАЇРОВО» умовам надання 
правової охорони відносно скороченого переліку товарів 33 класу МКТП, а 
саме: «горілка виноградна». 

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» (далі – Закон) не можуть одержати правову охорону 
позначення які, зокрема:  

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при 
використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, 
зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, 
цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання 
послуг;  

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, 
послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.  

Відповідно до пункту 4.3.1.7 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 20.08.1997 
№ 72 (далі – Правила) до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, 
властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і 
час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення 
категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що 
носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; 
зазначення ваги, об’єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані 
щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; 
видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.  

Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар або 
послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші 
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характеристики, можливий результат або ціль використання цього товару чи 
послуги, його географічне походження тощо.  

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими 
відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, 
пов’язані з певною якістю або географічним походженням товарів, які насправді 
не відповідають дійсності. 

З метою встановлення того, чи є заявлене позначення «ГРАППА 
ТАЇРОВО» описовим для товару 33 класу МКТП «горілка виноградна», колегія 
Апеляційної палати дослідила його смислове значення, для чого звернулася до 
спеціалізованих інформаційно-довідкових джерел та встановила наступне. 

«Гра́ппа (итал. Grappa) — итальянский виноградный алкогольный 
напиток крепостью от 40% до 55%. Изготавливается путём перегонки 
виноградных отжимок…».1 

«Граппа (Grappa) представляет собой истинное воплощение итальянского 
темперамента в градусах крепости. Это удивительный и оригинальный 
алкогольный напиток. Являясь продуктом, сделанным из отходов винного 
производства, она покорила мир своим вкусом. Каждый год в Италии выпускают 
около 40 миллионов бутылок граппы, которые расходятся во все страны. Ведь 
именно напиток, произведенный на территории республики, имеет право носить 
гордое имя Grappa». 

«Граппа по своей сути это дистиллят из выжимок винограда. Напитки, 
полученные аналогичным методом, в других странах называются иначе. 
К примеру, в Германии это шнапс, во Франции – марк, в Испании – орухо, в 
Греции – цикудья»2.  

«Самый популярный в мире бренди из виноградных отжимков – 
итальянская граппа. В отличии от соседних стран, где название напитку дало 
сырье (марк во Франции, орухо в Испании, багасейра в Португалии), в Италии 
это разные термины. Виноградные вижимки по-итальянски - vinaccia.»3  

Батьківщиною граппи вважається містечко Бассано-дель-Ґраппа (італ. 
Bassano del Grappa) муніципалітет у регіоні Венето, провінція Віченца, 
розташований поблизу гори Ґраппа, звідси і походить назва напою. Термін 
«граппа» почав офіційно вживатись в Італії з 1876 року.4  

Отже, за результатами дослідження інформаційних джерел колегія 
Апеляційної палати робить висновок про те, що «Grappa» («Ґраппа») – це 
італійський міцний спиртний напій (дистилят, бренді) з вичавків винограду. 
Назва напою не є описовою стосовно сировини, з якої його виготовляють, а 
походить від географічної назви на території Італії. 

Для встановлення статусу та ступеню визнання зазначення «Grappa» 
(«Ґраппа») на території України, держав Європейського Союзу та світу колегія 
Апеляційної палати звернулась до відповідних нормативно-правових актів, 

 
1 Електронний ресурс: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0 
2 Електронний ресурс: http://italy4.me/cucina-italiana/napitki/grappa.html#i-2 
3 Тузмухамедов Э.Р. Крепкие спиртные напитки мира. – М.: Издательство Жигульского, 2003 
4 Електронний ресурс: , http://vinoteka.in.ua http://aalcogol.org

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
http://aalcogol.org/
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якими врегульовані питання щодо застосування зазначення «Grappa» («Ґраппа») 
та встановила наступне. 

Регламентом (ЄС) № 1576/89 Європейського парламенту та Ради ЄС від 
29.05.1989 «Про встановлення загальних правил щодо визначення, опису та 
презентації спиртних напоїв» Європейський Союз ще у 1989 році гарантував 
Італії ексклюзивне право на зазначення grappa. Пунктом 4(f) статті 1 цього 
регламенту встановлено, що зазначення «grape marc» (виноградні вичавки) або 
«grape marc spirit» (спиртний напій з виноградних вичавків) може бути замінене 
зазначенням grappa тільки для спиртних напоїв, вироблених в Італії. 

Указом Президента Італійської Республіки № 297 від 16.07.1997 
встановлено, що «граппа – це дистилят, вироблений з італійської сировини на 
італійській території», цей документ також визначає основні правила 
виробництва граппи.   

У 1996 році в Італії було засновано «Національний інститут Ґраппи» 
(Istituto Nazionale Grappa http://www.istitutograppa.org), який розробляє 
стандарти найменування, якості і виробництва граппи, досліджує ринки збуту 
цього напою по всьому світу. Відповідно до визначення, наданого 
«Національним інститутом Ґраппи», граппою може називатись міцний 
алкогольний напій, який вироблений з вичавків винограду, вирощеного і 
відпресованого в Італії, дистильованого на її ж території з додержанням суворо 
визначених умов відповідно до діючого регламенту. 

На сьогоднішній день в Європейському Союзі маркування географічного 
походження спиртних напоїв регулюється Регламентом Європейського 
парламенту та Ради ЄС № 110/2008 «Про визначення, опис, представлення на 
ринку, маркування та захист географічних зазначень для спиртних напоїв» від 
15.01.2008, яким скасовується зазначений вище Регламент (ЄС) № 1576/89 (далі 
– Регламент ЄС № 110/2008). У додатку III до цього регламенту наведено 
перелік назв спиртних напоїв, яким надано правову охорону як географічному 
зазначенню на території Європейського Союзу. Зокрема, у пункті 6 зазначеного 
додатку під категорією продукту «Grape marc spirit» (спиртний напій з 
виноградних вичавків) міститься «Grappa» із зазначенням Італії як країни 
походження. 
 Колегія Апеляційної палати зауважує, що Регламент ЄС № 110/2008 не 
відносить напій «Grappa» до категорії «Vodka» («Горілка»), що міститься під 
пунктом 15 додатку III до цього регламенту.  

Відповідно до статті 15 Регламенту ЄС № 110/2008 географічним 
зазначенням є позначення, яке ідентифікує спиртний напій, як такий, що 
походить із території певної країни чи регіону або місцевості цієї території, 
якщо визначена якість, репутація чи інші характеристики спиртного напою 
суттєво зумовлені його географічним походженням.  

Географічні позначення, зареєстровані у додатку ІІІ, не можуть ставати 
видовими. Натомість, ті назви, які стали видовими, не можуть бути 
зареєстровані у додатку ІІІ до Регламенту ЄС № 110/2008.  

Зареєстровані географічні зазначення мають технічну специфікацію, яка 
містить, зокрема, опис спиртного напою та методів його отримання, основні 
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фізичні, хімічні та/або органолептичні характеристики продукту, 
співвідношення із географічною місцевістю або місцем його походження, 
правила маркування. 

На виконання положень Регламенту ЄС № 110/2008 Міністерством 
сільськогосподарської, продовольчої та лісової політики Італії видано наказ 
№ 5389 від 01.08.2011, яким затверджено технічну специфікацію для 
виробництва спиртного напою «Grappa». 

За даними бази Lisbon Express database 5  23.10.2014 під № 964 назву 
«Grappa» зареєстровано як назву місця походження за Лісабонською системою 
міжнародної реєстрації назв місця походження, учасниками якої є 28 держав 
світу, із зазначенням місця виробництва «Вся територія Італії».  

01.01.2016 в Україні розпочалося застосування положень Розділу IV 
«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», зокрема, глави 9 «Інтелектуальна 
власність» Угоди про асоціацію. 

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України.  

Пунктом 3 статті 202 Угоди про асоціацію Україна зобов’язана охороняти 
географічні зазначення для вин, ароматизованих вин та спиртних напоїв ЄС, 
перелічених у Додатку XXII-D до цієї Угоди, відповідно до рівня охорони, 
встановленого Підрозділом 3 «Географічні зазначення» Угоди про асоціацію.  

Додаток XXII-D містить, зокрема, такі географічні зазначення 
алкогольних напоїв італійського походження, які відповідно до Угоди про 
асоціацію охороняються в Україні: Grappa – Ґраппа; Grappa di Barolo – Ґраппа ді 
Бароло; Grappa piemontese/ Grappa del Piemonte – Ґраппа п’ємонтезе / Ґраппа дель 
П’ємонте; Grappa lombarda / Grappa di Lombardia – Ґраппа ломбарда / Ґраппа ді 
Ломбардія; Grappa trentina / Grappa del Trentino – Ґраппа трентіна / Ґраппа дель 
Трентіно; Grappa friulana / Grappa del Friuli – Ґраппа фріумана / Ґраппа дель 
Фріулі; Grappa veneta / Grappa del Veneto – Ґраппа венета / Ґраппа дель Венето; 
Sudtiroler Grappa / Grappa dell’Alto Adige – Зюдтіролер Ґраппа / Ґраппа дель 
Альто Адідже; Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia – Ґраппа Січіліана / Ґраппа ді 
Січіліа; Grappa di Marsala – Ґраппа ді Марсала. 

На виконання положень пункту 3 статті 202 Угоди про асоціацію відомості 
про географічні зазначення вин, ароматизованих вин та алкогольних напоїв, 
наведені у додатку XXІІ-D до Угоди про асоціацію, внесено до Державного 
реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження 
товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень 
походження товарів. Зокрема, географічне зазначення «Grappa» («Ґраппа») 
зареєстровано в реєстрі під № 2963 від 01.01.2016. 

Пунктом 1 статті 204 Угоди про асоціацію встановлено, що географічні 
зазначення, наведені у Додатку XXII-D до цієї Угоди, а також ті, що додаються 
відповідно до статті 203 цієї Угоди, охороняються від:  

 
5 Електронний ресурс: (http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp) 

http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp
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a) будь-якого прямого чи опосередкованого комерційного використання 
назви, що охороняється, для подібних продуктів, які не відповідають 
специфікації продукту під назвою, що охороняється, або коли таке використання 
зловживає репутацією географічного зазначення;  

b) будь-якого неправомірного використання, імітування або втілення, 
навіть якщо зазначається справжнє походження продукту або якщо назва, що 
охороняється, перекладається, викладається у транскрипції або транслітерації 
чи супроводжується таким виразом, як «стиль», «тип», «спосіб», «який 
вироблений у», «імітація», «смак», «подібний» тощо;  

c) будь-якого іншого хибного або оманливого зазначення щодо джерела, 
походження, характеру або суттєвих якостей продукту на внутрішньому або 
зовнішньому упакуванні, рекламних матеріалах або документах, які стосуються 
відповідного продукту, а також упакування продукту в тару, яка може викликати 
хибне уявлення щодо його походження;  

d) будь-якого іншого застосування, яке може ввести в оману споживача 
щодо дійсного походження продукту. 

Відповідно до пункту 2 статті 204 Угоди про асоціацію географічні 
зазначення, що охороняються не стають родовими на територіях сторін. 

Зважаючи на викладене, колегія Апеляційної палати констатує, що 
позначення «Grappa» («Ґраппа») є визнаним в Україні та світі географічним 
зазначенням для спиртних напоїв з виноградних вичавків, що походять 
виключно з території Італії, при цьому певні якості, репутація та інші 
характеристики цих напоїв в основному зумовлені їх географічним 
походженням. З 1989 року географічне зазначення «Grappa» («Ґраппа») 
одержало правову охорону на території Європейського Союзу, з 2014 року – на 
територіях держав-учасниць Лісабонської системи міжнародної реєстрації назв 
місця походження і з 2016 року –  на території України. 

На думку колегії є очевидним, що завдяки набутій репутації та світовій 
відомості спиртні напої із зазначенням «Grappa» («Ґраппа») сприймаються 
українським споживачем як італійські з притаманною їм якістю, смаком і 
географічним походженням.  

Отже, у складі заявленого позначення «ГРАППА ТАЇРОВО» словесний 
елемент «ГРАППА» не вказує на певний вид товару, а являє собою географічне 
зазначення Італії.  

Разом з тим, апелянт наголошує, що Науково-виробниче підприємство 
«Нива» у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю розташоване в 
Одеській області у селищі міського типу Таїрове, яке вже понад сто років є 
центром виноградарства і виноробства на півдні України.  

Засноване у 1991 році підприємство поступово нарощувало виробничі 
потужності, набувало довіру і лояльність споживачів, зосередивши свою 
діяльність на масовому виробництві і просуванні на українському і світовому 
ринках вин і виноробної продукції.  

З 2009 року апелянт почав розповсюджувати свою продукцію під знаком 
«Таїрово», який відрізняється від офіційної назви зазначеного населеного 
пункту і походить від його назви російською мовою.  
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Апелянт є власником низки свідоцтв України на знаки (всього 28 
свідоцтв), у складі яких є такі позначення, як «ТАЇРОВО», «Таїровський» у 
різних формах. Зокрема, правова охорона на знак «Таїрово» (комб.) за 
свідоцтвом № 111047 діє з 18.07.2007.  

Колегія Апеляційної палати вважає, що завдяки тривалому використанню 
апелянтом позначення «ТАЇРОВО» і встановленню між ними асоціативного 
зв’язку, позначення «ТАЇРОВО» ідентифікує особу апелянта.  

У зв’язку із зазначеним, колегія Апеляційної палати не погоджується з 
висновком експертизи, що позначення «ГРАППА ТАЇРОВО» є описовим для 
товарів 33 класу «горілка виноградна», бо вказує на певний вид товару та на 
місце його виготовлення.  

Натомість колегія Апеляційної палати вважає, що для всіх заявлених 
товарів 33 класу МКТП з урахуванням скороченого переліку, а саме «горілка 
виноградна», позначення «ГРАППА ТАЇРОВО» є оманливим щодо товару та 
дійсного місця його походження. Марковані заявленим позначенням товари 33 
класу МКТП можуть породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов’язані з 
певною якістю, характеристиками та географічним походженням товару, які 
насправді не відповідають дійсності.  

Тому, колегія вважає, що позначення «ГРАППА ТАЇРОВО» не відповідає 
умовам правової охорони на підставі абзацу п’ятого пункту 2 статті 6 Закону та 
пункту 4.3.1.9 Правил. 

Щодо висновку про те, що заявлене позначення є схожим настільки, що 
його можна сплутати з кваліфікованим зазначенням походження товарів 
«Grappa», яке охороняється на території України відповідно до Угоди про 
асоціацію (реєстрація № 2963 від 01.01.2016), колегією Апеляційної палати 
встановлено наступне. 

Статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України» 
встановлено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм 
національного законодавства. 

Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в 
установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 
відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила 
міжнародного договору. 

Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 206 Угоди про асоціацію сторони 
відмовляють у реєстрації або визнають недійсною торговельну марку, яка 
відповідає будь-якій із ситуацій, що згадуються у статті 204(1) цієї Угоди, 
стосовно географічного зазначення, що охороняється, для подібних продуктів, за 
умови, що заявка на реєстрацію торговельної марки подається після дати 
подання заявки про реєстрацію географічного зазначення на відповідній 
території. 

Для географічних зазначень, що згадуються у статті 202 цієї Угоди, датою 
подання заявки про реєстрацію є дата набрання чинності цією Угодою. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/paran1435#n1435
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Відповідно до пункту 5 статті 486 Угоди про асоціацію для цілей 
відповідних положень цієї Угоди, в тому числі відповідних Додатків і 
Протоколів, будь-яке посилання у таких положеннях на «дату набрання 
чинності цією Угодою» необхідно розуміти як «дату, з якої ця Угода 
застосовується тимчасово» відповідно до пункту 3 цієї статті. 

Тимчасове застосування розділу IV «Торгівля та питання, пов’язані з 
торгівлею», зокрема, глави 9 «Інтелектуальна власність» Угоди про асоціацію 
розпочалось 01.01.2016. 

Отже, для географічних зазначень, перелічених у Додатках XXII-С і 
XXII-D до Угоди про асоціацію, датою подання заявки про реєстрацію 
географічних зазначень відповідно до пункту 5 статті 486 Угоди про асоціацію є 
01.01.2016.  

Датою подання заявки № m 2013 14704 є 14.08.2013, тобто заявка на 
реєстрацію знака «ГРАППА ТАЇРОВО» подана до дати подання заявки про 
реєстрацію географічного зазначення «Grappa» («Ґраппа») на території України. 

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що підстава для 
відмови у наданні правової охорони, встановлена абзацом п’ятим пункту 
3 статті 6 Закону, не може бути застосована до позначення «ГРАППА 
ТАЇРОВО» за заявкою № m 2013 14704, яка подана 14.08.2013. 

 
За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати, 
колегія Апеляційної палати 

в и р і ш и л а :  
 

 1. Відмовити Науково-виробничому підприємству «Нива» у вигляді 
Товариства з обмеженою відповідальністю у задоволенні заперечення. 
 2. Змінити рішення ДСІВ від 03.01.2017 про відмову в реєстрації знака 
«ГРАППА ТАЇРОВО» за заявкою № m 2013 14704 в частині підстав для відмови 
в наданні правової охорони та встановити такі підстави: 
 - для всіх заявлених товарів 33 класу МКТП позначення «ГРАППА 
ТАЇРОВО» є оманливим щодо товару та дійсного місця його походження. 
 

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України 

 
Головуючий колегії       О.В. Жмурко 
  
Члени колегії        Л.А. Цибенко 
        
          Т.В. Терехова  
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