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РІШЕННЯ
03 квітня 2019 року
Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, затверджена розпорядженням голови Апеляційної палати
Перевезенцева О. Ю. від 08.01.2019 № Р/2-19 у складі головуючого
Жмурко О. В. та членів колегії Гайдук В. В., Бурмістрової Н. Г. розглянула
заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «КОСМЕТИКОФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК» проти рішення
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі –
Мінекономрозвитку) від 02.11.2018 про відмову в реєстрації знака для товарів і
послуг «BALSAM ZVEZDA, зобр.» за заявкою № m 2016 27942.
Представник апелянта – відсутній
Представник Державного підприємства
інтелектуальної власності» – Теньова О. О.

«Український

інститут

Під час розгляду заперечення до уваги взяті документи:
заперечення вх. № ВКО/1-19 від 03.01.2019;
копії матеріалів заявки № m 2016 27942.
Аргументація сторін
На підставі висновку закладу експертизи 02.11.2018 Мінекономрозвитку
прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг
«BALSAM ZVEZDA, зобр.» за заявкою № m 2016 27942 на тій підставі, що
заявлене комбіноване позначення:
1. є оманливим для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і
послуг для реєстрації знаків (далі – МКТП), зазначених у наведеному в
матеріалах заявки переліку, крім товарів «бальзами косметичні; бальзамічні
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препарати на косметичні потреби; крем-бальзами на косметичні потреби»,
тому що включає зазначення «BALSAM»:
balsam ['bɔːls(ə)m] – бальзам;
«Бальзами – густі ароматичні рідини, що утворюються в деяких
(переважно тропічних) рослинах, так званих бальзамних деревах, і являють
собою складні суміші органічних речовин, здебільшого смол і ефірних олій.
Бальзами виділяються або природно поверхнею рослини, або після її
поранення. Бальзами застосовуються в медицині (як антимікробні, протигнійні
і відхаркувальні речовини, а також як місцеві подразники), в техніці та
парфюмерії».
2. для товарів «бальзами косметичні; бальзамічні препарати на
косметичні потреби; крем-бальзами на косметичні потреби» є таким, що може
ввести в оману щодо товару (належності його іншому виробнику):
Balsam «ZVEZDA» (бальзам «ЗІРКА») – лікарські засоби, мазь, рідкий
бальзам, олівець для інгаляцій, пластир косметологічний охолоджуючий,
сироп, краплі назальні, пластир, назальний спрей в’єтнамського виробництва з
характерним запахом, що використовуються в лікувальних і профілактичних
цілях.
Мазь марки «Бальзам Золота зірка» виробляється у В’єтнамі фірмою
«Данафа» (Danapha Pharmaceutical JSC), іноземним партнером якої є
американська фірма Affordable Quality Pharmaceuticals (AQP). Виробництво
знаходиться в м. Дананге в центральному В’єтнамі.
«Бальзам звездочка» – це така маленька баночка, з маслянистою вмістом
жовтого кольору. Його запах їдкий, але й приємний, м’ятний. Знаючим людям
відомо більше – «зірочка» являє собою суміш ефірних масел, рецепт з
В’єтнаму, а застосовувати мазь можна і в лікувальних, і в профілактичних
цілях. Цікавим є той факт, що бальзам зірочка – це ще й не завжди бальзам.
Лікарський засіб під назвою «Золота зірка» виробляється в трьох формах – всім
відома мазь, рідкий бальзам і олівець для інгаляцій. А ще можуть бути
пластирі, косметологічний охолоджуючий сироп, назальний спрей. Всі вони
виробляються у В’єтнамі та вирізняються характерним запахом».
3. для товарів 03 класу МКТП є схожим настільки, що його можна
сплутати:
- з словесним знаком «ЗІРОЧКА» (свідоцтво № 42846 від 16.08.2004,
заявка № 2003 1011243 від 24.10.2003) та комбінованими знаками «ЗІРОЧКА»,
«ЗІРОЧКА ЗОЛОТИЙ БАЛЬЗАМ» (свідоцтво № 140018 від 10.06.2011, заявка
№ m 2010 08144 від 28.05.2010 та свідоцтво № 202705 від 25.08.2015, заявка
№ m 2013 21811 від 25.11.2013), раніше зареєстрованими в Україні на ім’я
Луньова В.М. та Калініченка В.В. (UA), щодо споріднених товарів 03 та 05
класів МКТП;
- з словесними знаками «ЗІРКА ZIRKA» та «ЗВЕЗДОЧКА
ZVEZDOCHKA», раніше зареєстрованими в Україні на ім’я Закритого
акціонєрного общєства «ДОМІНАНТА-СЄРВІС», Російська Федерація (RU)
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(свідоцтво № 96974 від 25.09.2008, заявка № m 2007 02572 від 19.02.2007 та
свідоцтво № 102141 від 26.01.2009, заявка № m 2007 02570 від 19.02.2007),
щодо споріднених товарів 05 класу МКТП;
- з словесним знаком «ЗОЛОТА ЗІРКА» (свідоцтво № 122245 від
11.05.2010, заявка № m 2008 03122 від 21.02.2008) та комбінованими знаками
«ЗОЛОТА ЗІРКА» (свідоцтво № 176591 від 25.09.2013, заявка № m 2013 06352
від 11.04.2013 та свідоцтво № 84593 від 12.11.2007, заявка № m 2007 12225 від
25.07.2007), раніше зареєстрованими в Україні на ім’я ЖЕНЕРАЛЬ КОМПАНІ
ДЕ ФАРМАСІ ДУ ВІЄТНАМ, В’єтнам (VN), щодо споріднених товарів
05 класу МКТП.
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» розділ
ІІ, стаття 6, пункти 2, 3, пункт 8 стаття 10.
Мотивоване заперечення від 07.03.2018 проти заявки щодо
невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової
охорони.
Universal (En - Uk) (к версии ABBYY Lingvo x3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/ Бальзами
https://tabletki.ua/Золотая-звезда/
http://greenbox.com.ua/balzam-zvezdochka
https://apteka911.com.ua/shop/zvezdochka-balzam-ban-4g-p12634
https://ru.wikipedia.org/wiki/Золотая_звезда_(лекарство)
https://from-ua.com/news/435441-12-hitrostei-s-balzamom-zolotaya-zvezdaokazivaetsya-tak-tozhe-mozhno.html
Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «КОСМЕТИКОФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК» (далі – ТОВ
КФК
«ГРІН
ФАРМ
КОСМЕТИК»)
заперечує
проти
рішення
Мінекономрозвитку про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг
«BALSAM ZVEZDA, зобр.» за заявкою № m 2016 27942, оскільки вважає, що
заявлене позначення і протиставлені знаки не схожі настільки, що їх можна
сплутати та, для заявлених товарів, не може ввести в оману щодо товару
(належності його іншому виробнику).
Апелянт зазначає, що бальзам у «маленькій червоній баночці» мав
народну назву «Звездочка», який поставлявся з В’єтнаму. На сьогоднішній день
цей продукт має назву «Золота зірка» або «Golden Вalm» і представлений на
ринку України різними виробниками.
Апелянт зауважує, що оскільки існують реєстрації словесних позначень
«ЗІРОЧКА», «ЗВЕЗДОЧКА ZVEZDOCHKA», «ЗІРКА ZIRKA», то реєстрація
заявленого позначення «BALSAM ZVEZDA, зобр.» в оригінальній графічній і
кольоровій композиції має своє право на існування.
Ураховуючи
наведене,
апелянт
просить
відмінити
рішення
Мінекономрозвитку від 02.11.2018 та зареєструвати позначення «BALSAM
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ZVEZDA, зобр.» за заявкою № m 2016 27942 відносно заявлених товарів
03 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, та встановила наступне.
Заявлене за заявкою № m 2016 27942 комбіноване позначення
складається із словесного елемента «BALSAM ZVEZDA» і зображувальних
елементів, являє собою квадрат червоного кольору, на тлі якого розташовані
словесний і зображувальні елементи. Словесний елемент «BALSAM ZVEZDA»
виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці жовтого
кольору і розташований у верхній частині квадрата. У центрі знаходиться
стилізоване зображення земної кулі, виконаної у блакитному і жовтому
кольорах в обрамленні променів білого кольору. Праворуч, ліворуч та знизу
зображення земної кулі розташовані зображення трьох китайських ієрогліфів.
Позначення заявлено на реєстрацію відносно товарів 03 класу МКТП:
«бальзами косметичні; бальзамічні препарати на косметичні потреби;
косметика; косметичні засоби для догляду шкіри; крем-бальзами на косметичні
потреби».

Зображення заявленого за заявкою № m 2016 27942 позначення.
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: є оманливими або такими, що можуть ввести в оману
щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.
Згідно з пунктом 3 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.
Керуючись пунктом 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), з
метою встановлення чи є заявлене позначення оманливим та чи є воно
тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленими
закладом експертизи знаками колегією Апеляційної палати проведено
дослідження заявленого позначення згідно з пунктами 4.3.1.9, 4.3.2.4, 4.3.2.6 та
4.3.2.8 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва
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України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного
патентного відомства України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі –
Правила).
Відповідно до пункту 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.
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.
Для з’ясування того, чи є позначення «BALSAM ZVEZDA, зобр.»
оманливим для товарів 03 класу МКТП, що не включають значення
«BALSAM», та чи є небезпека введення в оману споживачів відносно таких
товарів, колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-довідкових
джерел для визначення семантичного значення заявленого позначення.
Згідно з Новим англо-українським словником 1 balsam n 1) бальзам.
Великий тлумачний словнико сучасної української мови 2 надає таке визначення
слову бальзам – напіврідка запашна, з домішкою ефірних масел смола деяких
рослин, що має застосування в техніці, медицині, парфумерії // Розчин
рослинних смол в ефірному маслі; мазь, виготовлена з лікарських рослин;
цілющий засіб, що приносить полегшення, втіху, заспокоєння.
Словесний елемент «ZVEZDA» є транслітерацією літерами латиниці
слова російською мовою – звезда.
Результати аналізу смислового значення словесного елемента
«BALZAM», який входить до складу заявленого позначення свідчить, що воно
є описовими відносно властивостей таких товарів як бальзами косметичні,
бальзамічні препарати на косметичні потреби, крем-бальзами на косметичні
потреби. Таким чином, «BALSAM ZVEZDA, зобр.» оманливо описує
характеристики заявлених товарів 03 класу, що належать до узагальнюючих
понять «косметика» та «косметичні препарати для догляду шкіри».
Колегія вважає, що заявлене позначення може викликати у потенційних
споживачів асоціативне уявлення про властивості або споживчі характеристики
вказаних вище товарів і таке уявлення буде неправдоподібним. Отже, є
очевидним, що позначення «BALSAM ZVEZDA, зобр.» в процесі використання
як знака для товарів «косметика» та «косметичні препарати для догляду шкіри»
не виключає небезпеку введення в оману споживача. Відповідно до пункту
4.3.1.9 Правил таке позначення для цих товарів є оманливим.

1
2

Новий англо-український словник - К.: Чумацький шлях, 2000.- 700 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови. В.Т.Бусел – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.
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У зв’язку з висновком закладу експертизи про те, що заявлене позначення
є таким, що може ввести в оману щодо товару (належності його іншому
виробнику), а саме: «Мазь марки «Бальзам Золота зірка» виробляється у
В’єтнамі фірмою «Данафа» (Danapha Pharmaceutical JSC), іноземним
партнером якої є американська фірма Affordable Quality Pharmaceuticals
(AQP). Виробництво знаходиться в м. Дананге в центральному В’єтнамі»
колегія Апеляційної палати звернулась до Інтернет ресурсів, посилання на які
наведені у висновку закладу експертизи та рішенні Мінекономрозвитку,
відповідно.
За
посиланням
на
сайт
Інтернет
магазину
«GreenBox»
(http://greenbox.com.ua/balzam-zvezdochka) розміщено інформаційну статтю
«Бальзам «Звездочка», в тексті якої відсутні будь-які посилання на виробника
бальзаму «Звездочка». Інформаційна стаття на сайті всесвітньої Інтернет
енциклопедії Вікіпедія містить зображення упаковки продукту «Бальзамы
«Золотая звезда», проте не містить посилання на виробника товару
(https://ru.wikipedia.org/Золотая_звезда_(лекарство). За посиланням на сайт
інформаційного порталу From-ua.com3 розміщено інформаційну статтю «12
хитростей с бальзамом «Золотая звезда»: оказывается, так тоже можно» про
невідомі властивості бальзаму із зображенням його упакування з відомостями
про виробника – ДАНАФА ФАРМАСЬЮТІКАЛС.
Інтернет сторінки аптечних сервісів: https://apteka911.com.ua 4 та
https://tabletki.ua5 містять пропозиції для продажу продуктів, що мають такі
назви: «Бальзам Звездочка» (виробник – КФК Грин Фарм Косметик ООО,
БАЛЬЗАМ ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА); «Звездочка Бальзам» (виробник – ДАНАФА
ФАРМАСЬЮТІКАЛС ВЬЕТНАМ); «Бальзам косметический ENJEE звездочка
золотая банка» (виробник – КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ООО, ENJEE); «Золотая
звезда» (виробник – Фармацевтичне Акціонерне Товариство ОРС, В’єтнам,
м. Хошімін, р-н 6, вул. Хонг Банг, 1017.)
За результатами дослідження вказаних вище відомостей колегія
Апеляційної палати встановила, що в якості косметичних або лікарських
засобів, що містять у своїй назві слова «звездочка», «бальзам», «золотая
звезда» у різних комбінаціях, представлені продукти щонайменше чотирьох
різних виробників.
Зважаючи на викладені фактичні обставини, колегія Апеляційної палати
дійшла висновку, що заявлене позначення «BALSAM ZVEZDA, зобр.» не є
таким, що може ввести в оману щодо товару (належності його іншому
виробнику).
Пунктом 4.3.2.1 Правил встановлено, що не реєструються як знаки
позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати,
3

https://from-ua.com/news/435441-12-hitrostei-s-balzamom-zolotaya-zvezda-okazivaetsya-tak-tozhe-mozhno.html
https://apteka911.com.ua/shop/zvezdochka-balzam-ban-4g-p12634
5
https://tabletki.ua/uk/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0/
4
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зокрема із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в
Україні на ім’я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.
Під час кваліфікаційної експертизи закладом експертизи проведено
пошук тотожних і схожих позначень, в результаті якого виявлені наступні
знаки.
Словесний знак «ЗІРОЧКА» за свідоцтвом № 42846. Знак виконаний
стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.
Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП: «бальзами
лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби» та послуг 35 класу
МКТП.

Зображення знака за свідоцтвом № 42846.
Комбінований знак за свідоцтвом № 140018. Знак складається із
словесних елементів «Зірочка», «FARMAKOM» та зображувальних елементів.
Словесний елемент «Зірочка», виконаний стандартним шрифтом літерами
кирилиці, де перша літера заголовна, інші – рядкові, та словесний елемент
«FARMAKOM», виконаний з нахилом заголовними літерами латиниці,
знаходяться на тлі прямокутника, у верхньому лівому куті якого знаходиться
коло, де в середині розташовано стилізоване зображення людини. Першу
частину словесного елемента «FARMAKOM» перетинає стилізоване
зображення медичного хреста.
Знак зареєстровано відносно товарів 03 класу МКТП: «бальзами на
косметичні потреби; бальзамічні препарати на косметичні потреби».

Зображення знака за свідоцтвом № 140018
Словесний знак «Зірочка. Золотий бальзам» за свідоцтвом № 202705.
Знак виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці у два
рядки.
Знак зареєстровано відносно товарів 03 класу МКТП: «бальзами на
косметичні потреби; бальзамічні препарати на косметичні потреби» та товарів
05 класу МКТП «Бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські
потреби».
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Зображення знака за свідоцтвом № 202705
Словесний знак «ЗІРКА ZIRKA» за свідоцтвом № 96974. Знак виконаний
стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці і латиниці у два рядки.
Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП та послуг 35 класу
МКТП, зокрема для таких товарів 05 класу МКТП: «бальзами лікувальні;
бальзамічні препарати на лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні
препарати для догляду шкіри».

Зображення знака за свідоцтвом № 96974
Cловесний знак «ЗВЕЗДОЧКА ZVEZDOCHKA» за свідоцтвом № 102141.
Знак виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці і
латиниці у два рядки.
Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП та послуг 35 класу
МКТП, зокрема для таких товарів 05 класу МКТП: «бальзами лікувальні;
бальзамічні препарати на лікарські (медичні) потреби; фармацевтичні
препарати для догляду шкіри».

Зображення знака за свідоцтвом № 102141
Словесний знак «ЗОЛОТА ЗІРКА» за свідоцтвом № 122245. Знак
виконаний стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці.
Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП та послуг 35 класу
МКТП, зокрема для таких товарів 05 класу МКТП: «бальзами лікувальні;
бальзамічні препарати на лікарські (медичні) та ветеринарні потреби».

Зображення знака за свідоцтвом № 122245
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Комбінований знак за свідоцтвом № 176591 являє собою прямокутник
білого і зеленого кольору, на тлі якого знаходяться словесні елементи –
«Golden Star Balm» та «ЗОЛОТА ЗІРКА» та зображувальні елементи.
Словесний елемент «Golden Star Balm» виконаний оригінальним шрифтом
прописними літерами латиниці, які розташовані у правому верхньому куті.
Словесний елемент «ЗОЛОТА ЗІРКА» виконаний стандартним шрифтом
заголовними літерами кирилиці, які розташовані у центрі на білій стрічці, над
якою знаходиться п’ятикутна зірка золотистого кольору. Знизу прямокутника
зображено видовжений еліпс червоного кольору.
Знак зареєстровано відносно товарів 03 класу МКТП: «косметичні
препарати для догляду шкіри».

Зображення знака за свідоцтвом № 176591
Комбінований знак за свідоцтвом № 84593 містить зображувальні і
словесні елементи.
Знак зареєстровано відносно товарів 05 класу МКТП, зокрема для таких,
як: «бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські (медичні)
потреби; фармацевтичні препарати для догляду шкіри».

Зображення знака за свідоцтвом № 84593
Пунктом 4.3.2.4 Правил встановлено, що позначення вважається схожим
настільки, що його можна сплутати з іншими позначеннями, якщо воно
асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.
Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як
знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до
композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості
словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та
смислова (семантична) схожість.
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Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів
фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей.
Візуальна, (графічна) схожість позначень встановлюється за
результатами оцінки загального зорового враження; виду шрифту; графічного
відтворення (написання) з урахуванням характеру літер (друковані або
письмові, заголовні або рядкові); розташування літер по відношенню одна до
одної, алфавіту, літерами якого написане слово; кольору або поєднання
кольорів.
Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у
позначення понять, ідей, тобто смислове значення позначення.
Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені
як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами
позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється,
як елементи.
При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як
усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням
значимості положення, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому
позначенні. Особлива увага при порівнянні приділяється домінуючим
елементам позначень.
За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та
протиставлених у рішенні Мінекономрозвитку знаків, враховуючи фонетичну
транскрипцію та сприйняття на слух звучання словесних елементів, їх
семантичного
значення;
кольорової
гами,
графічного
виконання
зображувальних елементів, а також розташування і змісту домінуючих
елементів колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що досліджувані
позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати.
Колегія Апеляційної палати дослідивши матеріали апеляційної справи в
межах мотивів заперечення дійшла висновку, що заявлене позначення
«BALSAM ZVEZDA, зобр.» може бути зареєстровано як знак відносно частини
заявленого переліку товарів 03 класу МКТП, а саме: «бальзами косметичні;
бальзамічні препарати на косметичні потреби; крем-бальзами на косметичні
потреби».
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 (зі змінами),
колегія Апеляційної палати
в и р і ш и л а:
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1. Заперечення
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю
«КОСМЕТИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ «ГРІН ФАРМ КОСМЕТИК»
задовольнити частково.
2. Рішення Мінекономрозвитку від 02.11.2018 про відмову в реєстрації
знака для товарів і послуг «BALSAM ZVEZDA, зобр.» за заявкою
№ m 2016 27942 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про
видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу
свідоцтва України, знак для товарів і послуг «BALSAM ZVEZDA, зобр.» за
заявкою № m 2016 27942 відносно частини заявлених товарів 03 класу МКТП, а
саме: «бальзами косметичні; бальзамічні препарати на косметичні потреби;
крем-бальзами на косметичні потреби».
Рішення набирає чинності з дати його затвердження
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

наказом

Головуючий

О. В. Жмурко

Члени колегії

В. В. Гайдук
Н. Г. Бурмістрова

