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Зіставлення ознак позначень «Київський торт» корпорації «Roshen» та
торт «Київський» ТОВ «Белларія»
Для знаків «Київський торт» та торт «Київський» їхня лексична, фонетична
та графічна тотожність доводиться на підставі зіставлення таких їхніх мовних і
графічних ознак :
1. Фонетичні ознаки:

Ознака
Мова позначення
Кількість складів
у позначеннях
Наявність
збіжних чи
близьких звуків

Результати зіставлення ознак
позначень «Київський торт» та торт
«Київський»

Схожість

«Київський торт», торт «Київський»
українська мова.

- Збігається
Збігається

Однакова : два слова, 4 склади.
Звуковий склад
ідентичним

обох

назв

є

повністю Збігається

За результатами фонетичного аналізу позначень «Київський торт» та торт
«Київський» можемо констатувати їх цілковиту тотожність за ознакою звукової
(фонетичної) схожості.
2. Графічні ознаки
Ознака

Загальне
зорове
враження

Результати зіставлення ознак позначень «Київський
торт» та торт «Київський»

Схожість

Частково
збігається

Графічне
написання з
урахуванням
характеру
літер

Розташування
літер одна
відносно одної
Алфавіт,
літерами якого
написані слова
Колір або
кольорове
поєднання

Позначення виконані на білому фоні, оздобленому
листям каштану, проте форма знаків, тло для
позначення літер, їхній колір різняться.
У позначенні «Київський торт» літери обох слів є
друкованими, у позначенні торт «Київський» - слово
«торт» - писане, «Київський» написане друкованими
літерами.
Назва «Київський торт» розміщена в центрі
композиції, складається з двох слів, написаних у два
ряди. Другий ряд зі словом «торт» за розміром є
трохи меншим за перший ряд зі словом «Київський».
Шрифтове накреслення оригінальне, стилізоване під
старовину. Під назвою виробу розміщена назва
корпорації.
Назва торт «Київський» розміщена в центрі
композиції, складається з двох слів, написаних у два
ряди. Перший ряд зі словом «торт» значно
відрізняється за розмірами від другого ряду, майже
непомітний. Другий ряд зі словом «Київський» має
оригінальне
щільне
шрифтове
накреслення,
стилізоване під старовину.
Всі літери розташовані
розміщені у два ряди.

горизонтально,

слова

Частково
збігається

Збігається

Слова написані з використанням кириличного алфавіту
української мови.

Збігається

У назві «Київський торт» слова написані червоним
кольором, букви взяті в білу рамку.
Назва торт «Київський» на фоні червоної стрічки,
букви слова «торт» мають чорний колір, слова
«Київський» - білий.

Не
збігається

За результатами графічного (візуального) аналізу позначень «Київський
торт» та торт «Київський» можемо констатувати їх значну схожість.
3. Лексико-семантичні ознаки
Назва «Київський торт» - це напис українською мовою. Вона складається із
двох слів : іменника «торт», який позначає кондитерський виріб, та відносного
прикметника «київський». У назві застосований прямий порядок слів. Сам товарний
знак «Київський торт» визнаний загальновідомим у квітні 2017 р.

Торт «Київський» у своєму складі містить два абсолютно ідентичних слова із
різницею у непрямому порядку слів. Також власною назвою є лише слово
«Київський».
Отже, за лексико-семантичним значенням назви є тотожними.
Враховуючи вищезазначене, можемо стверджувати, що знак торт
«Київський» схожий зі знаком «Київський торт» настільки, що можливе їх
сплутування із знаком «Київський торт», визнаним добре відомим в Україні
рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України
від 28.04.2017р. Крім того, обидві компанії спеціалізуються на виготовленні
кондитерських виробів схожого зразка. Це свідчить про наявність недобросовісної
конкуренції з боку Товариства з обмеженою відповідальністю «Белларія».

