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Р І Ш Е Н Н Я 
 
8 листопада 2016 року 
 

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності 
України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати  
від 27.05.2016 № 51 у складі головуючого Кулик О.С. та членів колегії  
Добриніної Г.П., Теньової О.О., розглянула заперечення Адвокатського 
об’єднання «Юскутум» проти рішення Державної служби інтелектуальної 
власності України (далі – ДСІВ) від 25.03.2016 про відмову в реєстрації знака 
«Школа выживания» за заявкою № m 2014 18499. 

 
Представник апелянта – Лісецька К.І. 
Представник Державного підприємства «Український інститут 

інтелектуальної власності» – Кулик Л.Ф. 
 
Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи: 
- заперечення вх. № 8064 від 24.05.2016 проти рішення про відмову  

в реєстрації знака за заявкою № m 2014 18499;  
- додаткові матеріали вх. №12701 від 09.08.2016; 
- копії матеріалів заявки № m 2014 18499. 
 
Аргументація сторін 
На підставі висновку закладу експертизи 25.03.2016 ДСІВ прийнято 

рішення про відмову в реєстрації знака «Школа выживания» за заявкою  
№ m 2014 18499 відносно всіх послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і 
послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах 
заявки переліку, на тій підставі, що заявлене словесне позначення: 

- є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком 
«ГОРОДСКИЕ джунгли Школа выживания», раніше зареєстрованим в Україні на 
ім’я Іванова Д.О. та Біленко Д.О., м. Запоріжжя (свідоцтво України № 97496 від 
10.10.2008, заявка № m 2006 15115 від 02.10.2006) щодо таких самих та 
споріднених послуг. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розд. ІІ, 
ст. 6, п. 3).  
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Апелянт – Адвокатське об’єднання «Юскутум» заперечує проти рішення 
про відмову в реєстрації знака «Школа выживания» за заявкою № m 2014 18499 та 
не погоджується з обґрунтуванням підстав для відмови. 

Посилаючись на пункти 4.3.2.4 та 4.3.2.5 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), апелянт зазначає, 
що сфери діяльності апелянта та власника протиставленого знака є різними, 
а тому їх неможливо сплутати.  

Апелянт зазначає, що використовує заявлене позначення під час надання 
послуг у сфері консультування бізнесу і окремих підприємців, а також інші 
послуги, пов’язані з цим. Така діяльність здійснюється у напрямку надання 
теоретичних та практичних знань під час проведення обшуків на підприємствах, 
допомоги у здійсненні превентивних заходів від несанкціонованих обшуків. 
На офіційному сайті апелянта (http://juscutum.com/ru/) міститься інформація щодо 
проведення різноманітних освітніх програм і тренінгів за темою «Обшуки 
на підприємствах».  

Апелянт проаналізував діяльність власника протиставленого знака, 
основним видом якої є надання послуг, що стосуються східних єдиноборств, 
різноманітних способів фізичного захисту, різних видів боротьби тощо та, 
зважаючи на місцезнаходження власника протиставленого знака - м. Запоріжжя, 
вважає що їх діяльність має різне територіальне поширення.  

Різниця у діяльності та у територіальному розташуванні створює, на думку 
апелянта, два різних кола споживачів.  

Апелянт також стверджує, що заявлене позначення «Школа выживания» та 
протиставлений комбінований знак із словесним елементом «ГОРОДСКИЕ 
джунгли Школа выживания» не схожі настільки, що їх можна сплутати з огляду 
на наступне. 

Звукова (фонетична) схожість заявленого позначення та словесного 
елемента протиставленого знака зумовлена наявністю спільного елемента «школа 
выживания». Проте, апелянт вважає, що домінуючим елементом протиставленого 
комбінованого знака є словесний елемент «ГОРОДСКИЕ джунгли».  

Порівнювані знаки не мають графічної схожості, оскільки у написанні 
спільних словесних елементів «Школа выживания» використовуються різні 
шрифти, колір, товщина літер та щільність їх написання. Заявлене позначення  
є звичайним словесним написом кирилицею чорного кольору на білому фоні, 
в якому перша літера є великою. Натомість, протиставлений знак є комбінованим 
із зображенням фігури людини, що рухається у зворотному від міста напрямку 
на фоні великого міста. Зображення виконано у поєднанні червоного, 
коричневого, блакитного, сірого, чорного та білого кольорів. Отже, на думку 
апелянта, протиставлений знак містить у своєму складі багато різних елементів, 
на відміну від заявленого позначення.  

Що стосується семантичної схожості, апелянт вважає, що заявлене 
позначення та протиставлений знак не мають спільних ідей, покладених  
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у їх основу, оскільки мають різне призначення та різну сферу послуг, що 
надаються. 

За результатами порівняльного аналізу апелянт стверджує, що можливості 
виникнення у споживачів враження про належність послуг одній особі не існує. 

У наданих додаткових матеріалах апелянт просить скоротити та уточнити 
перелік послуг.  

Виходячи з зазначеного, апелянт просить задовольнити заперечення, 
відмінити рішення ДСІВ від 25.03.2016 про відмову в реєстрації знака за заявкою 
№ m 2014 18499 та зареєструвати заявлене позначення «Школа выживания» 
відносно скороченого переліку послуг 41 класу МКТП. 

 
Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, 

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

 
Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення 

умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, 
встановлених пунктом 3 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 абзацу другого пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути 
зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки,  
що їх можна сплутати з 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 цьому, позначення вважається схожим настільки, що його 
можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, 
незважаючи на окрему різницю елементів. 

Заявлене словесне позначення «Школа выживания» виконано кирилицею 
стандартним шрифтом прописними літерами російської абетки без зазначення 
кольору. 

Позначення заявлене на реєстрацію відносно послуг 41 класу МКТП 
(з урахуванням скороченого переліку): «видавання книжок (видавництва); 
видавання книжок із бібліотек; викладання, виховування, навчання; 
влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); влаштовування і проводіння 
з'їздів; влаштовування і проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння 
конференцій; влаштовування і проводіння концертів; влаштовування і проводіння 
навчання на практичних семінарах; влаштовування  
і проводіння семінарів; влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування 
конкурсів краси; влаштовування культурних або навчальних виставок; 
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влаштовування лотерей; готування публікацій за допомогою електронних 
настільних видавничих засобів; готування радіо- і телевізійних програм; дозвілля, 
розваги; дозвілля або навчання в клубах; дресирування тварин; дублювання; 
екзаменування у навчанні; забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; 
забезпечування спортивним устаткованням; заочні курси; записування  
на відеоплівки; ігрові послуги через комп'ютерні мережі; інформування щодо 
розваг; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних; 
мікрофільмування; монтування відеострічок; навчання в академіях; навчання 
індивідуальне; надавання місць для дозвілля та розваг; надавання незавантажних 
відеозаписів у режимі он-лайн; надавання незавантажних мережних електронних 
публікацій; надавання незавантажних музичних творів у режимі он-лайн; 
наймання (прокат) аудіоапаратури; наймання (прокат) видовищних декорацій; 
наймання (прокат) відеокамер; наймання (прокат) відеомагнітофонів; наймання 
(прокат) відеофільмів; наймання (прокат) звукозаписувачів; наймання (прокат) 
іграшок; наймання (прокат) ігрового обладнання; наймання (прокат) 
кінопроекторів і приладдя; наймання (прокат) кінофільмів (фільмів); наймання 
(прокат) освітлювальної апаратури для театрів або телестудій; наймання (прокат) 
радіо- і телевізійних приймачів; написання текстів, крім рекламних; перекладання 
з мови і на мову жестів; перепідготовляння професійне; планування вечірок 
(розваги); попереднє замовляння місць на видовища; послуги з розважання; 
послуги з усного перекладання; послуги інструкторів, репетиторів (навчання); 
послуги кінозалів (демонстрування кінофільмів); послуги перекладачів; послуги 
перемісних бібліотек; послуги шкіл (освіта); послуги щодо ігор на гроші; послуги 
щодо музичного композиціювання; практичне навчання; презентації вистав; 
професійне орієнтування (поради щодо освіти або навчання); публікування 
текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; створювання видовищ; 
створювання музичних творів; створювання фільмів, крім рекламних роликів; 
театральні вистави; хронометраж спортивних змагань». 

Протиставлений знак  за свідоцтвом № 97496 є комбінованим, 
виконаний у формі прямокутника з поєднанням синього, світло сірого та сірого 
кольорів, на тлі якого розміщені стилізовані зображення будинків міста, фігури 
чоловіка та кіл у відтінках червоного кольору у центрі прямокутника. У центрі 
верхньої частини прямокутника розміщено словесний елемент «Городские 
джунгли», виконаний прописними літерами російської абетки чорного кольору.  
У нижньому правому куті прямокутника розміщено словесний елемент «Школа 
выживания», виконаний прописними літерами російської абетки білого кольору.  

Знак за свідоцтвом № 97496 зареєстровано відносно послуг 41 класу МКТП: 
«Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування 
спортивних і культурних заходів; записування на відеоплівки; монтування 
відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; створювання відеофільмів; 
готування радіо- і телевізійних програм; послуги дискотек (сховищ 
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звукозаписових дисків); готування публікацій за допомогою електронних 
настільних видавничих засобів; кіностудії; служба новин; послуги спортивних 
таборів; послуги студій записування; публікування електронних книжок та 
журналів в комп'ютерних мережах; презентація відеофільмів через комп'ютерну 
мережу; субтитрування; послуги сценаристів; влаштовування розваг у таборах 
відпочинку; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; 
фотографування; фоторепортажі; послуги щодо цифрового зображання». 

 
Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, 

порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких 
входять словесні елементи.  

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановлені схожості словесних 
позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова 
(семантична) схожість. Під час порівняння словесних позначень з комбінованими 
береться до уваги загальне враження, яке складається на основі сукупної дії 
звукової, графічної та смислової схожості з урахуванням сприйняття домінуючих  
і другорядних елементів порівнюваних позначень.  

Позначення вважається таким, що займає домінуюче положення  
в зображенні знака, якщо воно превалює в смисловому і/або просторовому 
значенні над сукупністю інших елементів знака, тобто, суттєво впливає на 
сприйняття загальної композиції знака.  

За результатами проведення порівняльного аналізу заявленого позначення 
«Школа выживания» за заявкою № m 2014 18499 та протиставленого знака 
за свідоцтвом № 97496 колегія Апеляційної палати встановила наступне.  

Порівняльний аналіз словесного позначення «Школа выживания» та 
словесного елементу «ГОРОДСКИЕ джунгли Школа выживания», що входить  
до складу протиставленого знака, свідчить про те, що вони мають певну схожість, 
обумовлену наявністю в них словесного елемента «Школа выживания»,  
а відрізняються тим, що у протиставленому знаку є словесний елемент 
«ГОРОДСКИЕ джунгли».  

Щодо візуальної (графічної) схожості колегія Апеляційної палати зазначає, 
що порівнювані позначення та знак не є схожими, оскільки протиставлений знак 
містить графічний елемент у вигляді малюнку, який займає значну частину знаку, 
а словесні елементи не схожі за характером літер, видом шрифту, 
їх розташуванням і тому мають різне загальне зорове сприйняття.  

Установлення смислової (семантичної) схожості позначень здійснюється, 
зокрема на підставі подібності закладених у позначеннях понять, ідей.  

Під час дослідження семантичного значення заявленого позначення та 
протиставленого знака колегія Апеляційної палати встановила наступне. 

Заявлене складається зі словосполучення - «Школа выживания». 
Протиставлений знак складається з двох словосполучень «ГОРОДСКИЕ джунглі» 
та «Школа выживания». 

Порівняльний аналіз змісту позначення «Школа выживания» та словесного 
елементу «ГОРОДСКИЕ джунгли Школа выживания», що входить до складу 
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протиставленого знака, свідчить про те, що вони мають певну схожість, 
обумовлену наявністю в них словесного елемента «Школа выживания», 
а відрізняються тим, що у протиставленому знаку є словесний елемент 
«ГОРОДСКИЕ джунгли».  

При встановленні семантичного значення спільного словесного елементу 
«Школа выживания» колегія з доступних інформаційних джерел виявила 
наступне.  

«Школа – 1) Навчальний заклад, який здійснює загальну освіту і виховання 
молодого покоління; 2) Спеціальний навчальний заклад, училище, курси і т. ін., де 
здобуваються професійні знання, кваліфікація; 3) Набування знань, досвіду, 
навичок, а також сам набутий досвід, практичні знання; 4) Система практичних 
прийомів вивчення, засвоєння чого-небудь, оволодіння чимсь; 5) Напрям у науці, 
мистецтві, літературі, суспільно-політичній думці».  

(Академічний тлумачний словник української мови (1970—1980) 
http://sum.in.ua/ s/terminologhichnyj). 

ШКОЛА ж. лат. немецк. 1 училище, и бол. низшее. Всякое положение 
человека, где он волей-неволей приобретает находчивость, опытность и знание. 
(Толковый словарь Живаго Владимира Даля http://slovardalja.net/ 
word.php?wordid=43636)  

Шко́ла (від грец. σχολή — «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») — 
навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді  
й вищої (наприклад Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська 
школа економіки) освіти (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%). 

Виживання – це мистецтво впевненості в собі та в своїх силах. 
http://www.bilivovki.org.ua/index.php?id=50 

Выживание — это активные целесообразные действия, направленные на 
сохранение жизни, здоровья и работоспособности в условиях автономного 
существования. (Толковый словарь Живаго Владимира Даля http://slovardalja.net/ 
word.php?wordid=43636) 

Виживання – це порятунок і забезпечення прийнятного рівня життя на 
визначений або невизначений строк людині або групі осіб.»  
(uristinfo.net/.../4215-vyzhivanie-v-uslovijah-avtonomnogo-suschestvovanija; 
www.psychologos.ru/articles/view/vyzhivanie)». 

Зважаючи на наведені визначення, колегія Апеляційної палати констатує, 
що всі слова заявленого позначення та спільного з ним словесного елементу 
протиставленого знака «Школа выживания» є загальновживаними словами мови, 
якою вони відтворені (російської), використовуються вільно без будь-яких 
обмежень і пов’язані зі спільними для носіїв мови поняттями, водночас  
є звичайними, зрозумілими назвами для українського широкого загалу, тобто 
мають певне смислове значення. В цілому досліджуване словесне позначення  
є стійким словосполученням, яке легко виділяється з контексту як єдине ціле  
й створює чітко визначені асоціації (ідею) щодо місця (школа) або системи 
із набуття знань, досвідченості, винахідливості, навичок тощо для збереження 
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життя, здоров’я, професійної діяльності (бізнесу) в незвичайних (екстремальних) 
умовах (виживання).  

За результатами пошуку в мережі Інтернет за словами - Школа выживания 
(Школа виживання), колегія Апеляційної палати одержала наступну інформацію 
щодо використання цього словосполучення: 

«finance.obozrevatel.com/.../79820-shkola-vyizhivaniya-kak-podderzhivayut- 
malyij-i-srednij-biznes-v-ukraine-i-es.htm (Школа выживания: - Обозреватель 30 мар 
2015 ... Школа выживания: как поддерживают малый и средний бизнес в .Украине 
и ЕС... МСБ в Украине: Фонд поддержки малого инновационного бизнеса и ...) 

extreme-survival.com/index.php?lang=ua (Школа виживання | Екстремальне 
виживання в диких умовах ...Сайт про методики і прийоми екстремального 
виживання в диких умовах. Видобування води, їжі, вогню в різних природних 
зонах та умовах); 

www.bilivovki.org.ua/ Головна: Школа виживання «Білі вовки» – це проект, 
що об'єднує людей, які хочуть розвинути у собі ту або іншу здатність виживати  
в екстремальних ситуаціях, ...); 

megatv.ua/programs/alyaska-shkola-vyzhyvannya/ Аляска: школа виживання | 
МЕГА  Хто піддасться паніці, а хто знайде сили, щоб протриматися до кінця? 
Кожен день тут – нове випробування, адже це «Аляска: школа виживання»); 

www.hups.mil.gov.ua/shkola-vizhivannya/ Школа виживання  9 лют. 2016 ...  
З курсантами старшого курсу факультету були проведені спільні заняття 
британськими інструкторами з топографії ...); 

tsn.ua/.../shkola-vizhivannya-nebezpechne-navchannya-ditey-na-lini-frontu. html 
(Відео – Школа виживання: небезпечне навчання дітей на лінії ... 3 вер. 2016 ...  
Не дуже вірять у відносну тишу – і в селах, яким не пощастило стати 
прифронтовими. Обстріли їх можуть заскочити просто на половині ...); 

www.gorod.cn.ua/...i.../23128-shkola-vizhivannja-dlja-diabetikiv.html (Школа 
виживання для діабетиків - Gorod.cn.ua Діабет — не вирок, а звичайна хронічна 
хвороба. Його не можна вилікувати, але можна призупинити розвиток та 
запобігти ускладненням. І чим раніше ...); 

childcamp.com.ua/camp/details/detskiy-lager-rostra-shkola-vyzhivaniya 
(Детский лагерь Школа выживания Ростра Купить путевку в ... Ми започаткували 
нашу Школу виживання, аби кожен охочий зміг отримати базові навички 
поведінки в незвичайних умовах, розвинути вольові якості та психологічну 
стійкість перед лицем небезпек, що є важливою умовою виживання. ); 

livshyts.com/ («Школа выживания»   Притча, олицетворяющая концепцию 
«Школы выживания» ... Харьков, от 24.05.2011 Гостем которой был: Борис 
Лившиц, «Школа выживания»); 

www.rudana.com.ua/.../ (школа виживання від рятувальників сьогодні – 
відбулося навчальне тренування на «сухій-балці» Як повідомляє Головне 
управління ДСНС України у Дніпропетровській області, ПАТ «ЄВРАЗ «Суха 
Балка» в місті Кривий Ріг); 
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supermodel.novy.tv/ru/smi/shkola-vizhivannya-dlya-modelej/ (Школа виживання 
для моделей | Супермодель по-українськи   Школа виживання для моделей в шоу 
«Супер модель по-украински» на Новом канале); 

www.korosten.in.ua/sotsialniy-rozvitok/bezpeka.../shkola-vizhivannya/ (Школа 
виживання - Коростень. Поради ... ОСНОВНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА ЗОВНІШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА УРОКИ ВИЖИВАННЯ ...); 

dyvensvit.org/events/1000914/ (Базовий навчальний вишкіл “Школа 
Виживання ” | ДивенСвіт 24 бер. 2016 ... Пропонуємо вашій увазі інтерактивну 
відпочинково-навчальну програму для підлітків та молоді «Школа виживання». 
Учасники Школи ...); 

dt.ua/PROJECTS/minim.html (Школа виживання: мистецтво мінімізації 
податків - dt.ua Оскільки наближається набрання чинності «прибутковим» 
розділом Податкового кодексу, дамо в нашій «школі виживання» рекомендації 
не ...); 

pavliv.if.ua/?m1prm=15&m0prm=7 (Школа виживання – Компанія «Павлів і 
Ко   Школа виживання. Фотографії відсутні. Меню. Дністер Збруч Табори 
Фестивалі Корпоративи Приватні заходи Походи у гори Школа виживання ...); 

www.unn.com.ua/1499637-molod-navchat-zhiti-u-viyskovikh-umovakh- na-
zhitomirschini («Школа виживання»: на Житомирщині молодь навчать жити в ...  
ЖИТОМИР-КИЇВ. 10 вересня. УНН. На базі військового інститут ім. Корольова, 
що у Житомирі сьогодні розпочався військово-патріотичний захід «Школа 
виживання – XI».); 

gvizdivtsi.org.ua/ (школа виживання про висипний тиф/Школа виживання: 
«Про висипний тиф» - Гвіздівці  В боротьбі з висипним тифом велике значення 
має попередження вшивості у дітей в школах, дитячих ...); 

kinokrad.co/279925-shkola-vyzhivaniya-vypusknikov.html (Школа выживания 
выпускников (2009) смотреть онлайн бесплатно 19 янв 2015 ...); 

inter.ua/uk/video/program/sk/2015/10/16/shkola-vizhivaniya (Школа виживання 
– Стосується кожного – Цілі програми ... – Інтер Школа виживання. 16 жовтня 
2015 | 20:13.)» тощо. 

З огляду на інформацію щодо використання словосполучення «школа 
выживания» (рос.) та «школа виживання» (укр.), колегія Апеляційної палати 
встановила, що це словосполучення широко використовується у різних сферах 
діяльності як позначення спеціальних закладів (навчальних, спортивних, 
розважальних), які надають послуги щодо освіти, виховування; забезпечування 
навчання; розваг; влаштовування спортивних і культурних заходів, набуття 
навичок поведінки в незвичайних умовах життя та бізнесу, так і як позначення 
системи отримання певних знань та навичок. 

Отже, словосполучення «школа выживания» (рос.) та «школа виживання» 
(укр.) стало характерним (усталеним) терміном, оскільки застосовується як 
позначення одних і тих же послуг (послуг одного виду), що надаються тривалий 
час різними особами, тобто увійшло у загальновживану й офіційно-ділову 
лексику. Внаслідок цього як видове поняття послуг це словосполучення може 
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вільно використовується будь-якими особами як при наданні послуг, їх 
рекламуванні, інформуванні про них.  

Проведене дослідження також свідчить про те, що позначення «школа 
выживания» знайоме й використовується українськими споживачами саме 
у зв’язку із зазначеними послугами різних осіб і не сприймається ними 
як торговельна марка однієї особи. 

Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил позначення, які використовуються для 
певних товарів (послуг) і які, внаслідок їх тривалого використання для одного  
й того ж товару (послуги) або товару (послуги) такого ж виду різними 
виробниками, вважаються загальновживаними позначеннями для товарів і послуг 
певного виду. Відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил такі позначення можуть бути 
включені до знака, як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають 
домінуючого положення у складі знака. 

З огляду на викладене, колегія Апеляційної палати вважає, що 
словосполучення «школа выживания» (рос.) та «школа виживання» (укр.)  
є загальновживаним позначенням для всіх послуг 41 класу МКТП, які 
охоплюються такими загальними назвами: «освіта, виховування; забезпечування 
навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів».  

Колегія Апеляційної палати проаналізувала переліки послуг 41 класу МКТП 
заявленого позначення та протиставленого знака і встановила, що вони є такими 
самими та спорідненими. 

З огляду на зазначене, колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене  
за заявкою № m 2014 18499 позначення не схоже настільки, що його можна 
сплутати із протиставленим знаком за свідоцтвом № 97496 та на нього  
не поширюються підстави для відмови, встановлені пунктом 3 статті 6 Закону. 

Проте, колегія Апеляційної палати встановила, що словесний елемент 
«Школа выживания» є загальновживаним позначенням для послуг 41 класу 
МКТП, які охоплюються загальними назвами: «освіта, виховування; 
забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних 
заходів».  

Відповідно до абзацу третього пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати 
правову охорону також позначення, які складаються лише з позначень,  
що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду. 

З огляду на зазначене вище, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, 
що заявлене словесне позначення «Школа выживания» як таке не відповідає 
умовам надання правової охорони, оскільки на нього поширюються підстави для 
відмови, встановлені абзацом третім пункту 2 статті 6 Закону. 

 
Разом з тим, відповідно до пункту С (1) статті 6quinquies Паризької конвенції, 

щоб визначити, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати 
всі фактичні обставини. Так, зокрема допускається реєстрація як знака 
позначення, що є загальновживаним для товарів (послуг) певного виду, якщо 
заявник може довести, що таке позначення набуло розрізняльної здатності як знак 
для конкретних товарів (послуг) відносно конкретної особи. 
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Колегія Апеляційної палати дослідила матеріали заперечення та додаткові 
матеріали до заперечення щодо наявності таких доводів і зазначає, що надані 
скріншоти сторінок з мережі Інтернет, а також інформація, розміщена на 
офіційному сайті апелянта http://juscutum.com/praktika-pravovoy-bezopasnosti-bizn/  
не містить підтверджень використання заявленого позначення «Школа 
выживания» при наданні ним послуг, наведених у скороченому переліку послуг 
41 класу МКТП.  

З огляду на вказане, колегія Апеляційної палати вважає, що апелянтом 
не доведено, що заявлене позначення «Школа выживания» набуло розрізняльної 
здатності як знак для конкретних послуг 41 класу МКТП відносно особи апелянта. 

 
За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати 
ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 
№ 622, колегія Апеляційної палати 

 
в и р і ш и ла: 

 
1. Відмовити Адвокатському об’єднанню «Юскутум» у задоволенні 

заперечення. 
2. Змінити рішення ДСІВ від 25.03.2016 про відмову в реєстрації знака для 

товарів і послуг «Школа выживания» за заявкою № m 2014 18499 в частині 
підстави для відмови, а саме:  

заявлене словесне позначення «Школа выживания» відносно послуг 41 
класу МКТП, наведених у переліку, не відповідає умовам надання правової 
охорони, оскільки складається лише з позначення, що є загальновживаним 
як позначення послуг певного виду.  

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ ІІ, 
ст. 6, п. 2).  

 
Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ. 
 
 

Головуючий колегії   О.С. Кулик 
 
Члени колегії   

 
Г.П.Добриніна  

 
 О.О.Теньова 


