ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА
вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

РІШЕННЯ
30 червня 2016 року
Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності
України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати
Шатової І.О. від 18.03.2016 № 26 у складі головуючого Кулик О.С. та членів
колегії Костенко І.А., Салфетник Т.П., розглянула заперечення Приватного
акціонерного товариства «Вінницька харчосмакова фабрика» проти рішення
Державної служби інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) від 15.01.2016
про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХРІН ВІННИЦЬКИЙ» за
заявкою № m 2015 17567.
Представники
Семенюк І.В.

апелянта

–

патентний

повірений

Драгобецька

Г.І.,

При розгляді заперечення до уваги були взяті такі документи:
заперечення проти рішення ДСІВ вх. № 3867 від 17.03.2016;
копії матеріалів заявки № m 2015 17567;
додаткові матеріали до заперечення вх. № 7996 від 23.05.2016.
Аргументація сторін.
На підставі висновку закладу експертизи 15.01.2016 ДСІВ прийнято рішення
про відмову в реєстрації знака «ХРІН ВІННИЦЬКИЙ» за заявкою
№ m 2015 17567, оскільки:
- для всіх товарів 29, 30 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг
для реєстрації знаків (далі – МКТП) і споріднених з ними товарів 16 класу
МКТП, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене
позначення не має розрізняльної здатності і не набуло такої внаслідок
використання його заявником;
- є описовим для товарів 29, 30 класів МКТП, які є хроном або до складу
яких входить хрін, бо вказує на їх складову. Хрін - багаторічна трав'яна рослина з
родини хрестоцвітих, коріння якої вживають як приправу до їжі, у консервуванні
та в домашньому лікуванні;
- вказує на місце виготовлення товарів. «Вінницький» - прикм. до Вінниця.
Вінниця - місто на березі Південного Бугу, адміністративний центр Вінницької
області, Вінницького району, значний історичний осередок східного Поділля,
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сучасний економічний і культурний центр держави. Центр Вінницької агломерації.
Населення становить 372,4 тис. вінничан (2015 рік);
- є оманливим для товарів 29, 30 класів МКТП, які не є хроном або до
складу яких не входить хрін і вони не виготовляються в зазначеному місці;
- є описовим для товарів 16 класу МКТП, що використовуються для
опаковування хрону і буде оманливим для товарів, призначених для опакування
будь-яких інших товарів.
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розд. ІІ,
ст. 6, п.2); Великий тлумачний словник сучасної української мови - К.; Ірпінь:
ВТФ «ПЕРУН», 2003.- стр.1573; https://uk.wikipedia.org/wiki.
Апелянт – Приватне акціонерне товариство «Вінницька харчосмакова
фабрика» (далі – ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика») заперечує проти
рішення ДСІВ про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ХРІН
ВІННИЦЬКИЙ» за заявкою № m 2015 17567.
Апелянт зазначає, що позначення, які набули розрізняльної здатності
внаслідок їх використання, можуть отримати правову охорону. Ця норма
обумовлена статтею 6quinquies Паризької конвенції про охорону промислової
власності. Крім того, відповідно до пункту 4.3.1.8 Правил складання, подання та
розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при
прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить описові
позначення, ураховуються всі відомості, що свідчать на користь реєстрації знака,
особливо тривалість використання знака, якщо відповідні відомості надані
заявником.
Апелянт стверджує, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності
внаслідок використання та наводить такі доводи.
ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» утворилася в 1999 році в
результаті реорганізації ВАТ «Вінницький завод продтоварів». На сьогоднішній
день товарний асортимент складається з понад 50 найменувань продуктів
харчування – це консерви плодоовочеві, різноманітні приправи, продукти групи
харчових концентратів, квас хлібний, які, завдяки високій якості, помірним цінам,
зручній упаковці, мають великий попит у всіх регіонах України.
Всі
процеси
виробництва
здійснюються
на
сучасному,
високотехнологічному обладнанні провідних європейських компаній у
відповідності з рецептурою і з дотриманням всіх державних стандартів. На
підприємстві впроваджена і діє інтегрована система управління якістю ДСТУ ISO
9001-2001 і система управління безпекою харчових продуктів HACCP по ДСТУ
4161-2003.
На ринку України продукція підприємства відома під торговельними
марками «ВХС» (свідоцтво № 25297), «Деліссо» (свідоцтво № 68385). Продукція
компанії визнана переможцем в номінації «Лідер галузі» (2005 р.), фіналістом
(2005 р.), лауреатом (2006 і 2007 р.р.) і переможцем (2008 р.) Всеукраїнського
конкурсу якості продукції – «100 кращих товарів України».
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Хрін столовий «Вінницький» - візитна картка ПрАТ «Вінницька
харчосмакова фабрика», що займає 43,1% від обсягів виробництва всієї продукції
підприємства. Він відомий не тільки в межах Вінниччини, але і в інших регіонах
України, а також за кордоном.
Хрін столовий торгової марки «ВХС» виготовляється за старовинними
народними рецептами (історія Вінницького хріну налічує більше 35 років). З 2007
року для виробництва використовується вода із свердловини, яка знаходиться на
території підприємства. Хрін столовий «ВХС» один з небагатьох на сучасному
ринку приправ містить в своєму складі виключно натуральні компоненти та не
містить хімічних домішок: стабілізаторів, консервантів, фарбників.
Виробництво продукції «Хрін «Вінницький» з буряком» почалося у 2003
році. У Технічні умови на «Хрін «Вінницький» з буряком» ТУ У 15.8-30453389004-2003 від 09.12.2003 були внесені зміни № 4 від 13.06.2013, відповідно до яких
змінилася назва продукту на «ХРІН «ВІННИЦЬКИЙ».
У 2005 році підприємством одержано патент № 10308 на промисловий
зразок «Етикетка «Хрін «Вінницький» з буряком», у 2006 році свідоцтво № 60686
на комбінований знак для товарів і послуг (етикетку) «Хрін «Вінницький» з
буряком». 15.05.2016 було отримано свідоцтво № 212098 на комбінований знак
(етикетку) «Хрін «Вінницький».
Від початку виробництва хрону і до сьогодні змінювався дизайн етикеток,
їх колір та графічне виконання словесного елемента, але незмінним залишалася
назва продукту «Хрін «Вінницький» з буряком» та «Хрін «Вінницький».
Оскільки
словесні
елементи
завжди
домінують
і
найкраще
запам‘ятовуються, можна стверджувати, що позначення «Хрін «Вінницький» з
буряком» та «Хрін «Вінницький» сприймаються споживачем як знаки, що
належать апелянту. При цьому, саме позначення «Хрін «Вінницький» набуло
розрізняльної здатності в результаті тривалого використання і саме так сприймає
назву цього продукту споживач, який вибирає продукт за кольором етикетки:
червона – з буряком, біла – без буряка.
Заявлене позначення є назвою продукту, походить від частини фірмового
найменування апелянта, яке знаходиться у м. Вінниця.
Позначення «Хрін «Вінницький» з буряком» та «Хрін «Вінницький»
використовується для маркування продукції на етикетках упаковки, в рекламі, в
діловій документації, на цінниках, в мережі Інтернет, засобах масової інформації,
на відзнаках, тобто всіх видах використання, передбачених статтею 16 Закону
України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».
Продукція підприємства продається в таких торговельних мережах, як
«МЕТРО», «АТБ», «СІЛЬПО», «ЕКО», «АШАН» під знаками «Хрін
«Вінницький» з буряком», «Хрін «Вінницький» та власними торговельними
марками. На всіх етикетках продукції підприємства містяться дані про виробника,
а саме ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика», та її місцезнаходження –
м. Вінниця.
У 2013 – 2015 роках ТОВ «АТБ-маркет» проводилися маркетингові
дослідження, за результатами яких встановлено, що споживач надає перевагу
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продукту під назвою «Хрін «Вінницький» підприємства ПрАТ «Вінницька
харчосмакова фабрика», що також підтверджує його відомість та якість.
Апелянт скоротив перелік заявлених товарів до таких: 16 клас – «етикетки
для хрону»; 29 клас – «подрібнені консервовані овочі, а саме, коріння хрону; 30
клас – «добавки та приправи у вигляді подрібнених коренів хрону».
Таким чином, на думку апелянта, заявлене позначення набуло розрізняльної
здатності внаслідок тривалого використання відносно ПрАТ «Вінницька
харчосмакова фабрика», та не буде оманливим для скороченого переліку товарів,
які дійсно виготовляються у Вінницькому регіоні.
Апелянт також зазначає, що у 2015 році на ринку України з‘явився продукт,
маркований знаком «Хрін «Вінницький» Верес», іншого виробника – ТОВ
«Сучасні торговельні технології». При цьому, апелянт здійснює всі необхідні
заходи, які спрямовані на запобігання порушенням його прав.
Враховуючи наведене, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ від
15.01.2016 за заявкою № m 2015 17567 та зареєструвати заявлене позначення
«ХРІН ВІННИЦЬКИЙ» відносно скороченого переліку товарів 16, 29, 30 класів
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
«ХРІН ВІННИЦЬКИЙ» 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, затверджених 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:
звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок
їх використання;
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.
Згідно з пунктом 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної
здатності, відносяться:
позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої
геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
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реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як
знак для позначення цих товарів;
тривимірні об’єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним
призначенням, якщо такий об’єкт заявляється як знак;
загальновживані скорочення;
позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома
виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші
характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки
відносно таких товарів.
Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних
індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти
товари або послуги одних осіб з поміж таких самих товарів або послуг інших осіб
та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує
товар або надає послугу.
Згідно з пунктом 4.3.1.7 Правил 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
тощо.
Описовими вважаються позначення, які прямо вказують на товар чи
послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші
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 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.
Оманливі позначення – позначення або його елементи, які містять відомості,
що однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі,
що не відповідають реальним фактам щодо властивостей або інших якісних
характеристик товарів або характеру послуг, походження товарів або послуг,
а також відомості, що спотворюють істину, або свідомо видаються як істинні.
Якщо такі відомості у позначенні є очевидним фактом і не потребують доказів або
пояснень, позначення в цілому вважається оманливим.
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Заявлене позначення «ХРІН ВІННИЦЬКИЙ» є словесним, виконане
літерами кирилиці, друкованим шрифтом, подано на реєстрацію відносно товарів
16, 29, 30 класів МКТП.
У запереченні апелянт скоротив перелік заявлених товарів та просив
зареєструвати заявлене позначення як знак для таких товарів:
16 клас – «етикетки для хрону»;
29 клас – «подрібнені консервовані овочі, а саме, коріння хрону;
30 клас – «добавки та приправи у вигляді подрібнених коренів хрону».
Для з‘ясування того, чи є заявлене позначення описовим, колегія
Апеляційної палати звернулась до доступних інформаційно-довідкових джерел і
встановила наступне.
Відповідно до Великого тлумачного словника сучасної української мови:
«Хрін - Трав'яниста овочева рослина родини хрестоцвітих з потовщеним
кореневищем, їдким і гірким на смак. Корінь цієї рослини, що вживається як
гостра, пряна приправа до їжі, а також як лікувальний засіб» (Великий тлумачний
словник української мови (Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. – К..; Ірпінь: ВТФ
”Перун”, 2007).
«Вінницький – прикметник до Вінниця. Вінниця – місто на березі
Південного Бугу» (https://uk.wikipedia.org/wiki/).
Колегія Апеляційної палати констатує, що словосполучення «хрін
вінницький» утворене зі слів природної мови, має смислове значення, оскільки
утворене із слів із зрозумілою семантикою, а тому зміст заявленого позначення
зрозумілий звичайному споживачу без додаткових суджень та мислень.
Колегія Апеляційної палати проаналізувала скорочений перелік товарів 16,
29, 30 класів МКТП та встановила, що заявлене позначення:
для товару «подрібнені консервовані овочі, а саме, коріння хрону» прямо
вказує на товар, тобто є назвою товару – «хрін»;
для товару «добавки та приправи у вигляді подрібнених коренів хрону» –
описує його інгредієнти;
для товару «етикетки для хрону» є таким, що вказує на назву товару при
використанні для опаковування хрону;
вказує на певне місце виготовлення товарів – «вінницький».
Таким чином, колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене словесне
позначення «ХРІН ВІННИЦЬКИЙ» є описовим, оскільки складається лише з
позначень, що є описовими при використанні щодо скороченого переліку товарів
16, 29, 30 класів МКТП або у зв’язку з ними.
При цьому, колегія Апеляційної палати встановила, що заявлене позначення
«ХРІН ВІННИЦЬКИЙ» містить відомості, які відповідають дійсним
характеристикам зазначених товарів і, тому, однозначно будуть сприймаються
потенційними споживачами як правдиві.
Колегія Апеляційної палати зазначає, що заявлене позначення включає
прикметникову форму географічної назви – «вінницький» і може сприйматися як
вказівка на місце виробництва товарів.
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За матеріалами апеляційної справи колегія Апеляційної палати встановила,
що у споживача виникає безпосередній зв’язок між позначенням «ХРІН
ВІННИЦЬКИЙ» та особою апелянта – ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»,
виробничі потужності якого знаходяться у м. Вінниця, відносно зазначених
товарів. Таким чином, заявлене позначення «ХРІН ВІННИЦЬКИЙ» не є
оманливими або таким, що може ввести в оману щодо скороченого переліку
товарів 16, 29, 30 класів МКТП.
У той же час, для визначення того чи може бути надана правова охорона
заявленому позначенню колегія, керуючись частиною С. - (1) статті 6quinquies
Паризької конвенції про охорону промислової власності, розглянула представлені
апелянтом матеріали, що пов’язані з використанням ним заявленого позначення.
Відповідно до пункту С (1) цієї статті: «Щоб визначити, чи може бути знак
предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо
тривалість застосування знака». Згідно з абзацом другим пункту 4.3.1.8 Правил
при прийнятті рішення про можливість реєстрації знака, який містить позначення,
що зазначені в пункті 4.3.1.3 а), б), в), г) цих Правил, ураховуються всі відомості,
що свідчать на користь реєстрації знака, зокрема, вимога заявника про
застосування статті 6quinquies Паризької конвенції і особливо тривалість
використання знака, якщо відповідні відомості надані заявником.
Колегія Апеляційної палати прийняла до уваги той факт, що реєстрація
описового позначення можлива лише за умови доведення апелянтом набутої
розрізняльної здатності та надання відповідних доказів її набуття, зокрема, доказів
використання такого позначення.
На підтвердження тривалого використання заявленого позначення
апелянтом надано, зокрема:
- витяг із Статуту ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»;
- витяги з електронної бази даних щодо свідоцтв № 25297 від 15.05.2002 на
комбінований знак «ВХС», № 60686 від 17.04.2006 на комбінований знак
(етикетка) «Хрін «Вінницький» з буряком», № 212098 від 10.05.2016 на
комбінований знак (етикетка) «Хрін «Вінницький», щодо патенту № 10308 від
15.06.2005 на промисловий зразок «Етикетка «Хрін «Вінницький» з буряком»;
- витяг з ТУ У 15.8-30453389-004-2003 від 09.12.2003 на «Хрін
«Вінницький» з буряком» із змінами № 4 від 13.06.2013 на «ХРІН
«ВІННИЦЬКИЙ»;
- свідоцтво № 2985 від 04.12.2003 про присвоєння товару «Хрін
«Вінницький» з буряком» ідентифікаційного номера в міжнародній системі EAN
UCC;
- Спеціальний дозвіл на користування надрами № 5236 від 02.12.2010
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, паспорт
артезіанської свердловини, протокол випробувань води з родовища Вінницьке – 1
від 22.05.2014;
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- Сертифікати на систему управління якістю № UA.80050.041 СУЯ-15 та
систему управління безпечністю харчових продуктів № UA.80050.002 СУБХП-15
від 15.05.2015, на додержання підприємством стандартів ISO;
- довідка про обсяг виробництва продукції «Хрін «Вінницький» за 2004 –
2014 роки;
- договори та додатки до договорів за 2007 – 2015 роки поставки продукції,
маркованої знаком «Хрін «Вінницький» з буряком», в магазини мережі ТОВ «АТБмаркет», ЗАТ «Фоззі», ТОВ «ЕКО», ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна»,
«БІЛЛА-Україна», ТОВ «АСТЕРС ГРУП» (мережа магазинів «Фуршет»), ДП
«ФУРШЕТ ЦЕНТР»;
- договори за 2010 – 2015 роки щодо продажу продукції ПрАТ «Вінницька
харчосмакова фабрика», маркованої знаком «Хрін «Вінницький» з буряком», в
мережі магазинів ТОВ «ЕКО» під власною торговельною маркою «ПАНСЬКА
НИВА», ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ Ф.К.А.У. (мережа магазинів «Ашан») під маркою
«Кожен День», ТОВ «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» - «ARO», ТОВ «НОВУС
Україна» - «MARKA PROMO»;
- договори та додатки до договорів між ПрАТ «Вінницька харчосмакова
фабрика» та ТОВ «Адвентіс» за 2011, 2014 роки щодо просування та
стимулювання товару «Хрін «Вінницький» з буряком» до продажу;
- звіти про проведення маркетингових досліджень «Ситуація на ринку
хрону» на замовлення ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» щодо визначення
обсягу продажів продукції підприємства в торгових точках мережі ТОВ «АТБмаркет» за 2013 – 2015 роки;
- етикетки «Хрін «Вінницький» з буряком», «Хрін «Вінницький»;
- роздруківка сторінки з сайту – vhsvin.com.ua/ua/produkciya, nabazare.com/ru, з інформацією про виробництво хрону ПрАТ «Вінницька
харчосмакова фабрика»;
- довідка від 10.03.2016 про витрати ПрАТ «Вінницька харчосмакова
фабрика» на маркетингові послуги щодо просування знака «ХРІН
ВІННИЦЬКИЙ» за 2007 – 2015 роки;
- дипломи переможця, одержані ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» у
Всеукраїнських конкурсах якості продукції «100 кращих товарів України - 2005»
та «100 кращих товарів України - 2005», за виробництво продукції «Хрін
«Вінницький» з буряком»;
- дипломи переможця Всеукраїнського конкурсу «Кращий роботодавець
2006 року», дипломи, подяки, одержані підприємством як сумлінний платник
податків за 2000 – 2005 роки, почесна грамота Кабінету Міністрів за особливий
внесок у розвиток харчової промисловості;
- роздруківка сторінки сайту https:// zakaz.ua/ru щодо пропонування до
продажу товару «Хрін Вінницький Верес»;
- звернення ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» до Черкаського
відділення Антимонопольного комітету про порушення законодавства про захист
від недобросовісної конкуренції, висновок від 13.01.2016 № 04/38 Черкаського
відділення Антимонопольного комітету за результатами розгляду заяви.
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За результатами розгляду наданих апелянтом матеріалів, колегія
Апеляційної палати дійшла висновку про те, що заявлене позначення «ХРІН
ВІННИЦЬКИЙ» для товарів 16, 29, 30 класів МКТП добре відоме споживачам до
дати подання заявки № m 201517567 і набуло розрізняльної здатності та
асоціюється у свідомості споживачів виключно з апелянтом - ПрАТ «Вінницька
харчосмакова фабрика».
Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6 quinquies
Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності
врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака,
колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для
задоволення заперечення.
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 л а:
1. Заперечення Приватного акціонерного товариства «Вінницька
харчосмакова фабрика» задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 15.01.2016 про відмову в реєстрації знака для товарів
і послуг «ХРІН ВІННИЦЬКИЙ» за заявкою № m 2015 17567 відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про
видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу
свідоцтва України, знак «ХРІН ВІННИЦЬКИЙ» відносно товарів 16, 29, 30 класів
МКТП:
16 клас – «етикетки для хрону»;
29 клас – «подрібнені консервовані овочі, а саме, коріння хрону;
30 клас – «добавки та приправи у вигляді подрібнених коренів хрону».
Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ.
Головуючий колегії

О.С. Кулик

Члени колегії

І.А. Костенко
Т.П. Салфетник

