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Р І Ш Е Н Н Я 
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Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати 
Перевезенцева О.Ю. від 30.05.2017 № Р/36-17 у складі головуючого         
Цибенко Л.А. та членів колегії Горобець О.П., Саламова О.В., розглянула 
заперечення Коновалова Сергія Анатолійовича проти рішення Державної 
служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 04.01.2017 про 
відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Margaryta Vorontsova handmade 
clothes design & production” за заявкою № m 2015 01637. 

 
Представник апелянта – Воронцова Маргарита Ігорівна. 
Представник Державного підприємства “Український інститут 

інтелектуальної власності” – Бабат Ірина Юріївна. 
 
При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:  
- заперечення (вх. № 7219 від 21.04.2017) проти рішення про відмову в 

реєстрації знака для товарів і послуг “Margaryta Vorontsova handmade clothes 
design & production” за заявкою № m 2015 01637; 

- копії матеріалів заявки № m 2015 01637; 
- додаткові матеріали (вх. № ВКО/82-17 від 08.09.2017, вх. № ВКО/85-17 

від 11.09.2017). 
 
Аргументація сторін  
На підставі висновку закладу експертизи 04.01.2017 ДСІВ прийнято 

рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Margaryta 
Vorontsova handmade clothes design & production” за заявкою № m 2015 01637, 
оскільки заявлене позначення для всіх послуг 40 класу Міжнародної 
класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у 
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наведеному в матеріалах заявки переліку, є таким, що може ввести в оману 
споживачів щодо особи, яка надає послуги. 

Маргарита Воронцова – дизайнер жіночого одягу.  
Одяг Маргарити Воронцової широко представлений в “Дизайнерській 

студії Маргарити Воронцової”, м. Київ, в магазинах і торгівельних центрах 
міста Києва, в друкованих каталогах на веб-сайтах. Послуги з шиття одягу, що 
надаються з використанням заявленого позначення, можуть породжувати у 
свідомості споживачів асоціації, пов’язані з діяльністю Маргарити Воронцової, 
що насправді не відповідає дійсності.  

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (розд.ІІ, 
ст.6, п.2).  

Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва 
України на знак для товарів і послуг (п. 4.3.1.9). 

http://www.vorontsova.kiev.ua/index.php 
 
Апелянт – Коновалов С.А. заперечує проти  рішення про відмову в 

реєстрації знака для товарів і послуг “Margaryta Vorontsova handmade clothes 
design & production” за заявкою № m 2015 01637.  

Апелянт зазначає, що заявлене позначення “Margaryta Vorontsova 
handmade clothes design & production” не буде вводити в оману споживачів 
щодо особи, яка надає послуги з шиття одягу, оскільки заявлене позначення 
власне і було подано на реєстрацію для встановлення асоціацій з діяльністю 
Маргарити Воронцової.  

На підтвердження своїх доводів апелянтом надано копію договору про 
співробітництво (партнерство) між апелянтом та Воронцовою М.І. від 
03.02.2015, в якому, зокрема, сторони підтверджують спільне і узгоджене 
співробітництво у сфері дизайну та пошиття жіночого одягу. 

Ураховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від 
04.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг “Margaryta 
Vorontsova handmade clothes design & production” за заявкою № m 2015 01637 та 
зареєструвати заявлене позначення відносно послуги 40 класу МКТП “шиття 
одягу”. 

 
Колегія Апеляційної палати проаналізувала аргументацію сторін, що 

міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду заперечення 
в апеляційному засіданні. 

Заявлене словесне позначення  складається з 
словесних елементів (імені та прізвища) “Margaryta Vorontsova” та чотирьох 
словесних елементів розділених графічним символом (амперсандом) “&” 
“handmade clothes design & production”, розташованих одне під одним. Словесні 
елементи “Margaryta Vorontsova” виконані оригінальним шрифтом літерами 
латиниці з великих літер. У зображенні словесні елементи займають домінуюче 
положення. Словесні елементи  “handmade clothes design & production” 

http://www.vorontsova.kiev.ua/index.php
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виконані маленькими літерами латиниці. Позначення заявлене на реєстрацію 
відносно послуги 40 класу МКТП “шиття одягу”.  

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого 
позначення “Margaryta Vorontsova handmade clothes design & production” 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 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 
походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не 
відповідають дійсності. 

 
Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію 

сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду 
заперечення в апеляційному засіданні та встановила наступне. 

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців, суб’єкт підприємницької діяльності за кодом ДРФО 
2825508988 Коновалов С.А. здійснює діяльність, пов’язану, зокрема, з 
виробництвом верхнього одягу; аксесуарів; оптовою торгівлею одягом та 
взуттям. 

Воронцова М.І. є дизайнером жіночого одягу і працює у ФОП  
Коновалова С.А., який є власником ЮКК “Верітас”. Зв’язок між апелянтом та 
Воронцовою М.І. підтверджується договором про співробітництво 
(партнерство) від 03.02.2015, в якому, зокрема, сторони підтверджують спільне 
і узгоджене співробітництво у сфері дизайну та пошиття жіночого одягу.  

У цьому договорі також зазначається, що Сторони (Коновалов С.А. та 
Воронцова М.І.) у процесі досягнення поставлених цілей і реалізації загальних 
інтересів зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на основі 
рівноправності, чесного і добросовісного партнерства, а також захисту 
інтересів один одного. 

На підтвердження діяльності з використанням заявленого позначення 
апелянтом надано фото одягу, виробленого Воронцовою М.І. та представленого 
в магазинах міста Києва. 
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На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано лист від 
11.09.2017 (вх. № ВКО/85-17), в якому Воронцова М.І. не заперечує проти 
реєстрації знака для товарів і послуг  “Margaryta Vorontsova handmade clothes 
design & production” за заявкою № m 2015 01637 на ім’я Коновалова С.А.  

 
Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в 

межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення 
“Margaryta Vorontsova handmade clothes design & production” за заявкою 
№ m 2015 01637 може бути зареєстровано як знак відносно заявленої послуги 
40 класу МКТП “шиття одягу”, оскільки безпосередню участь у цьому бере 
дизайнер жіночого одягу Воронцова М.І., яка дала згоду на використання свого 
імені та прізвища у заявленому позначенні. 

 
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 Коновалова Сергія Анатолійовича задовольнити.  
2. Рішення ДСІВ від 04.01.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів 

і послуг “Margaryta Vorontsova handmade clothes design & production” за заявкою 
№ m 2015 01637 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 “Margaryta Vorontsova handmade clothes 
design & production” за заявкою № m 2015 01637  відносно заявлених послуг 40 
класу МКТП. 

 

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

 

 

Головуючий колегії  Л.А. Цибенко 
 

Члени колегії    О.П. Горобець 
 

  О.В. Саламов 
 

 


