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РІШЕННЯ
06 вересня 2017 року
Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати
Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/18-17 у складі головуючого
Кулик О.С. та членів колегії Саламова О.В., Добриніної Г.П., розглянула
заперечення Приватного підприємства “Компанія “Перспектива Плюс” проти
рішення Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від
17.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Lviv Jagellon
Airport / Львівський аеропорт Ягеллон / Львовский аэропорт Ягеллон / Lwowski
Port Lotniczy Jagellon” за заявкою № m 2015 10627.
Представник апелянта – Клімчук О.В.
Представник
Державного
підприємства
інтелектуальної власності”– Стовпник М.В.

“Український

інститут

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
- заперечення проти рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і
послуг “Lviv Jagellon Airport / Львівський аеропорт Ягеллон / Львовский
аэропорт Ягеллон / Lwowski Port Lotniczy Jagellon” за заявкою № m 2015 10627
(вх. № 5101 від 23.03.2017);
- копії матеріалів заявки № m 2015 10627;
- додаткові матеріали до заперечення (вх. № ВКО/76-17 від 31.06.2017).
Аргументація сторін
На підставі висновку закладу експертизи 17.01.2017 ДСІВ прийнято
рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Lviv Jagellon
Airport / Львівський аеропорт Ягеллон / Львовский аэропорт Ягеллон / Lwowski
Port Lotniczy Jagellon” за заявкою № m 2015 10627, оскільки заявлене словесне
позначення для всіх послуг 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг
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для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах
заявки переліку є таким, що може ввести в оману, щодо особи, яка надає
послуги: “Аеродром JAGELLON – Перший в Україні Центр повітряного
дозвілля. Новий найсучасніший аеродром розташований в 32 км від Львова,
туристичної та культурної столиці, серця Західної України. Потужна
інфраструктура аеродрому JAGELLON створена за міжнародними стандартами
безпеки ICAO. Вся технічна база раціонально спроектована та побудована для
найкращої роботи комплексу. Загальна площа аеродрому JAGELLON більш ніж
160 гектарів. Розмір основної злітної штучної полоси 1200 х 30 м, грунтової
1200 x 60 м. 5 ангарів і 2 перони для паркування приватного повітряного
транспорту.”
Послуги марковані заявленим позначенням можуть породжувати у
свідомості споживача асоціації, пов`язані з вищезазначеним надавачем послуг,
що насправді не відповідає дійсності.
Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (Розділ
ІІ, cт. 6, п. 2 )
http://jagellon.com/
http://uk.vizutka.com.ua/ru/places/info/lviv_jagellon_airport___lvivskuy_aero
port_yagellon_2582/
https://plus.google.com/115625936361909832358
http://jagellon-airport.032.ua/.
Апелянт – Приватне підприємство “Компанія “Перспектива Плюс” (далі –
ПП “Компанія “Перспектива Плюс”) не погоджується з рішенням про відмову в
реєстрації знака для товарів і послуг “Lviv Jagellon Airport / Львівський
аеропорт Ягеллон / Львовский аэропорт Ягеллон / Lwowski Port Lotniczy
Jagellon” за заявкою № m 2015 10627 з огляду на наступне.
Апелянт зазначає, що з 2015 року розпочав використання заявленого
позначення, а також схожих позначень, зокрема, “Jagellon”, “Jagellon, зобр.”,
“Jagellon Airport”.
Апелянт звертає увагу на те, що інформація, яка знаходиться на вебсайтах,
наведених
у
рішенні
про
відмову
(http://jagellon.com/,
http://uk.vizutka.com.ua, https://plus.google.com, http://jagellon-airport.032.ua),
розміщена або самим апелянтом, або за його ініціативою (замовленням).
Апелянт стверджує, що він і є тією особою, яка використовує позначення
“Jagellon” при наданні послуг аеродрому “JAGELLON”, зазначеному у рішенні
про відмову, а також те, що інших суб’єктів підприємницької діяльності, які б
здійснювали свою діяльність під таким найменуванням, не існує.
Апелянт є власником доменних імен jagellon.com та співзвучних до нього
yagellon.com, jagellon.lviv.ua, jagellon.com.ua, dzjagllon.com.
Наразі, апелянт під заявленим позначенням надає аеродромні послуги,
послуги з продажу літаків, авіаційного сервісного центра, послуги з навчання у
школі пілотів “AVIATOR UTC” та у парашутному клубі “JAGELLON SKYDIVE
CENTRE”. Для надання послуг у сфері авіаційної діяльності, в тому числі
здійснення перевезень, апелянт отримав низку дозволів, зокрема, від Державної
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авіаційної служби України – посвідчення про допуск до експлуатації постійного
злітно-посадкового майданчика № ЗПМ 13-149 під назвою Ягеллон; свідоцтво
від Асоціації “Аеропорти України” цивільної авіації про членство в Асоціації
компанії апелянта під назвою “Lviv Jagellon Airport”.
Також, апелянтом створені сторінки у соціальних мережах для
рекламування своїх послуг, а саме: facebook, instagram, youtube, twitter, google +,
на яких можна знайти інформацію про заявника.
На підтвердження своїх доводів апелянт надав копії наступних документів
на користь реєстрації знака:
- договір № 712608590 від 27.05.2015 між апелянтом та ТОВ “Інтернет
Інвест” про надання послуг з реєстрації доменних імен та акти виконаних робіт
до нього;
- договір № ДП-14071501 від 14.07.2015 між апелянтом та
Лавриненко С.О. на виконання робіт з розробки веб-сайту апелянта, технічне
завдання та акти виконаних робіт до нього;
- посвідчення АА № 016184 від 27.11.2015 про допуск до експлуатації
постійного злітно-посадкового майданчика № ЗПМ 13-149 під назвою Ягеллон,
виданого апелянту від Державної авіаційної служби України;
- свідоцтво № 166 від 21.12.2016 від Асоціації “Аеропорти України”
цивільної авіації про членство в Асоціації компанії апелянта – ПП “Компанія
“Перспектива Плюс” під назвою “Lviv Jagellon Airport”;
- договір № 15/04-16 від 15.04.2016 про надання послуг з базування
повітряних суден;
- договір № ПВ 13/5 від 06.09.2016 на розміщення інформації апелянта на
веб-сайті 032.ua (веб-сайт міста Львів);
- скріншоти
сторінок
веб-сайтів
https://jagellon.com/contacts,
https://uk.vizutka.com.ua/ru/places/info/lviv_jagellon_airport___lvivskuy_aeroport_y
agellon_2582/,
https://www.facebook.com/jagellon.airport,
https://www.instagram.com/lviv_jagellon_airport,
https://www.youtube.com/chanel/UCtErM0MxxManyDzhHolWneA,
https://twitter.com/JagellonAirport,
https://plus.google.com/115625936361909832358;
- договір оренди земельної ділянки №7 від 24.03.2015 між апелянтом та
Городицькою районною державною адміністрацією Львівської області;
- договір купівлі-продажу від 13.06.2008 на злітно-посадочну смугу між
апелянтом та ДП Випробувальний центр “Укравтотест” та акт передачі та
приймання майна;
- договір купівлі-продажу від 28.12.2004 між Городицькою районною
державною адміністрацією Львівської області та ДП Випробувальний центр
“Укравтотест” та акт прийому-передачі майна;
- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності апелянта від 26.04.2017;
- технічний паспорт від 05.02.2016 до свідоцтва про право власності на
об’єкт нерухомого майна, а саме диспетчерську вежу та злітно-посадкову смугу;
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- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань щодо партнера апелянта – ТОВ
“Парашутний центр “Ягеллон”;
- лист ТОВ “Парашутний центр “Ягеллон” від 23.08.2017.
Таким чином, апелянт вважає, що при використанні ним заявленого
позначення “Lviv Jagellon Airport / Львівський аеропорт Ягеллон / Львовский
аэропорт Ягеллон / Lwowski Port Lotniczy Jagellon”, виключена небезпека
введення в оману споживача щодо особи, яка надає послуги.
Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від
17.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Lviv Jagellon
Airport / Львівський аеропорт Ягеллон / Львовский аэропорт Ягеллон / Lwowski
Port Lotniczy Jagellon” за заявкою № m 2015 10627 та зареєструвати заявлене
позначення відносно заявленого переліку послуг 39 класу МКТП.
Колегія Апеляційної палати проаналізувала аргументацію сторін, що
міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення
в апеляційному засіданні.

є словесним, виконано
Заявлене позначення
стандартним шрифтом літерами кирилиці та латиниці (літерами англійської,
української, російської та польської мови).
Позначення заявлене на реєстрацію відносно послуг 39 класу МКТП.
Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого
позначення “Lviv Jagellon Airport / Львівський аеропорт Ягеллон / Львовский
аэропорт Ягеллон / Lwowski Port Lotniczy Jagellon” умовам надання правової
охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 2 статті 6
Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі – Закон),
з урахуванням пункту 4.3.1.9 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, зі змінами (далі – Правила).
Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову
охорону позначення, які:
є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару,
послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити
в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не
виключає небезпеку введення в оману споживача.
Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або
такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка
виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у
свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним
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походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не
відповідають дійсності.
За результатами дослідження матеріалів апеляційної справи колегія
Апеляційної палати встановила наступне.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців від 08.12.2016, суб’єкт підприємницької діяльності
за кодом 35563629 ПП “Компанія “Перспектива Плюс” було включено до цього
Реєстру 23.11.2007.
Апелянт – ПП “Компанія “Перспектива Плюс” здійснює свою діяльність,
пов’ язану, зокрема, з пасажирським та вантажним авіаційним транспортом за
адресою: вул. Польова, 71, село Черляни, Городоцький район, Львівська обл.,
що підтверджується наданими апелянтом договорами.
У 2008 році апелянт, згідно договору купівлі-продажу з ДП
Випробувальний центр “Укравтотест” придбав право власності на злітнопосадкову смугу загальною площею 66800 квадратних метрів: вул. Польова, 71,
село Черляни, Городоцький район, Львівська обл.
У 2015 році апелянтом було укладено договір оренди земельної ділянки з
Городоцькою районною державною адміністрацією Львівської області, на
підставі якого апелянтом отримано у строкове користування (49 років) з правом
викупу земельну ділянку промислового призначення, яка розташована за
вищезазначеною адресою. Цільове призначення земельної ділянки –
будівництво та обслуговування штучної злітно-посадкової смуги та споруд.
Згідно з матеріалами, наданими апелянтом, під заявленим позначенням
апелянт надає аеродромні послуги, послуги з продажу літаків, авіаційного
сервісного центра, послуги з навчання у школі пілотів “AVIATOR UTC” та у
парашутному клубі “JAGELLON SKYDIVE CENTRE”.
Веб-сайт
http://jagellon.com/
та
доменні
імена
yagellon.com,
jagellon.lviv.ua, jagellon.com.ua, dzjagllon.com належать саме апелянту та
використовуються ним з 2015 року.
Колегія Апеляційної палати перевірила веб-сайти, посилання на які
містяться у рішенні про відмову в реєстрації заявленого позначення та зазначає,
що на цих сайтах міститься інформація та контактні дані апелянта, що дозволяє
широкому колу споживачів отримувати інформацію про надавача послуг, а саме
“ПП “Компанія “Перспектива Плюс”.
Зокрема,
за
замовленням
апелянта
на
веб-сайті
http://uk.vizutka.com.ua/ru/places/info/lviv_jagellon_airport___lvivskuy_aeroport_y
agellon_2582/ розміщуються посилання на основний веб-сайт компанії
апелянта, адресу, телефон та сторінки у відомих соціальних мережах facebook,
instagram, youtube, twitter.
Профіль https://plus.google.com/115625936361909832358 використовується
апелянтом як додаткова інформаційна сторінка.
Інформація на веб-сайті http://jagellon-airport.032.ua/ також розміщена на
замовлення апелянта, що підтверджується договором про надання послуг. На
цьому веб-сайті зазначено контактні дані та інформацію про апелянта: “ПП
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“Компанія “Перспектива Плюс” являється власником та експлуатантом
аеродрому JAGELLON…”.
Таким чином, колегія Апеляційної палати прийшла до висновку, що
використання заявленого позначення “Lviv Jagellon Airport / Львівський
аеропорт Ягеллон / Львовский аэропорт Ягеллон / Lwowski Port Lotniczy
Jagellon” здійснюється виключно апелянтом.
Дослідивши матеріали апеляційної справи, колегія Апеляційної палати
констатує, що інформація про аеродром JAGELLON , яка міститься у висновку
закладу експертизи, як обґрунтування підстави для відмови, стосується саме
апелянта, а тому небезпеки введення в оману споживача щодо особи, яка надає
послуги, не існує.
За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України “Про
охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Регламентом Апеляційної палати
Державної служби інтелектуальної власності України, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної
палати
в и р і ш и л а:
1. Заперечення Приватного підприємства “Компанія “Перспектива Плюс”
задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 17.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів
і послуг “Lviv Jagellon Airport / Львівський аеропорт Ягеллон / Львовский
аэропорт Ягеллон / Lwowski Port Lotniczy Jagellon” за заявкою № m 2015 10627
відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про
видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу
свідоцтва, знак для товарів і послуг “Lviv Jagellon Airport / Львівський аеропорт
Ягеллон / Львовский аэропорт Ягеллон / Lwowski Port Lotniczy Jagellon” за
заявкою № m 2015 10627 відносно заявлених послуг 39 класу МКТП.
Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.
Головуючий колегії

О. С. Кулик

Члени колегії

О. В. Саламов
Г. П. Добриніна

