
Міжнародна класифікація товарів і послуг 
    Міжнародна класифікація товарів і послуг (International (Nice) Classification of Goods and Services for the Purposes 
of the Registration of Marks), була прийнята на підставі Угоди від 15 червня 1957 року між країнами-учасницями 
Ніццької дипломатичної конференції, і переглянута в 1967 р. у Стокгольмі, в 1977 р. у Женеві і змінено в 1979 р. 

    МКТП є єдиною в Україні системою класифікації товарів і послуг, який використовується при реєстрації знаків 
для товарів і послуг за національною і міжнародною процедурою. 

    Міжнародна класифікація товарів і послуг складається з 45 класів: з 1 по 34 класи МКТП становлять товари, а з 
35 по 45 класи - послуги. 

Товари 

 
Клас 1: Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському 
господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні 
речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для 
консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби 

агар-агар, азот, азотна [нітратна] кислота, азотні добрива, азотні добрива, що містять кальцій, акрилові смоли 
необроблені, активоване вугілля/активоване деревне вугілля, актиній, алкалоїди, альбуміновий папір, альгінати 
для харчової промисловості, альгінати на промислові потреби, альдегід амоніак, альдегіди, алюмінієві галуни, 
америц, амілацетат, аміловий спирт, амоніак, амоніак [леткий луг] на промислові потреби, амоніак безводний, 
амоніакові солі, амонійні галуни, ангідриди, антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння, 
антистатики, крім побутових, антифризи, антранілова кислота, апрети для текстильних виробів/крохмальні клеї 
[хімічні речовини], аргон, арсен, арсенат свинцю [олива], арсенатна кислота, астатин, ацетат алюмінію, ацетат 
кальцію, ацетат свинцю [олива], ацетат целюлози необроблений, ацетати [хімікати], ацетилен, ацетилену 
тетрахлорид, ацетон, бактерициди енологічні [хімічні речовини для виноробства], бактерійні препарати, крім 
лікарських [медичних] і ветеринарних, бактеріологічні препарати для оцтовокислого бродіння, бактеріологічні 
препарати, крім лікарських [медичних] і ветеринарних, барвояскравильні хімікати для текстилю, барит [важкий 
шпат], баритовий папір, барій, бензойна кислота, бентоніт, беркелій, бетоноспінювачі [піноутворювальні хімікати 
для бетону], бікарбонат натрію на хімічні потреби, білки [тваринні або рослинні необроблені], біологічні культури 
тканин, крім лікарських [медичних] або ветеринарних, біологічні препарати, крім лікарських [медичних] і 
ветеринарних, біохімічні каталізатори, вісмут, біхромат калію, біхромат натрію, боксити, борна кислота на 
промислові потреби, борошно з тапіоки на промислові потреби, борошно на промислові потреби, бром на хімічні 
потреби, бура, важка вода, вибілювальні хімікати для жирів, вибілювачі [знебарвники] на промислові потреби, 
винна кислота, винний камінь, крім фармацевтичного, винний спирт, вичинювальні препарати для отримування 
вичиненої шкіри, вичинювальні препарати для шкур, відклеювальні і відокремлювальні препарати, 
відновлювальні речовини для грамплатівок, відновлювачі для фотографії/послабники для фотографії, віконні 
замазки [кити], віражувальні [тонувальні] розчини [фотографія], віскоза, вітерит, вогнетривкі речовини, водень, 
водорості морські [добрива], вологонепроникні хімічні речовини для кам'яного або цегляного мурування, крім 
фарб, вольфрамова кислота, восковибілювачі [знебарвники [знебарвлювальні хімікати] для воску, воскові замазки 
[кити] для щеплювання дерев, вугільна кислота, вуглеводи, вуглець, вуглець до фільтрів [цідил], вулканізувальні 
препарати, в'язівники [в'язівні речовини] для бетону, в'язівники [в'язівні речовини] ливарні, гадоліній, гази-носії 
для аерозолів, газоочищальні речовини, газопоглиначі [хімічно активні речовини], галат бісмуту основний, галій, 
галова кислота для виготовляння чорнила, галуни, гальмові рідини, гамбір, гарбникова [дубильна] кислота, гелі 
для електрофорезу, крім лікарських [медичних] або ветеринарних, гелій, гени насіння для сільськогосподарського 
виробництва, гідразин, гідрати, гідроксид алюмінію, гіпосульфіти, гіпохлорит натрію, глинозем, гліколевий етер 
[простий ефір], гліколь, гліцерин, гліцерин на промислові потреби, глюкоза для харчової промисловості, глюкоза 
на промислові потреби, глюкозиди, гольмій, горішки чорнильні [дубильні], гормони для прискорювання 
достигання фруктів, горщиковий ґрунт, графіт на промислові потреби, ґрунт для рослин, гуано, гумус, гур'юновий 
бальзам для виготовляння лаків, декстрин [клейка речовина], деревинна маса, деревний [метиловий] спирт, 
деревний оцет [підсмольна вода], детергенти на промислові потреби, дефоліанти, диспергатори нафти, 
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диспергатори олій, дисперсні системи пластмас, диспрозій, дистильована вода, дисульфід вуглецю, дихлорид 
олова [цини], діагностичні препарати, крім лікарських [медичних] або ветеринарних, діазопапір, діастаза на 
промислові потреби, діатомова земля інфузорна, діоксалат калію, діоксид мангану, діоксид титану на промислові 
потреби, діоксид цирконію, добавки очищальні до бензину, добавки хімічні до інсектицидів [комахотруйників], 
добавки хімічні до моторного палива, добавки хімічні до протигрибкових засобів [фунгіцидів], добавки хімічні до 
розчинів для свердлування [буріння], добрива, добрива з рибного борошна, добривні суміші, доломіт на 
промислові потреби, допоміжні рідини для абразивів, дослідницький папір хімічний, дубильна деревина, 
дубильна кислота, дубильна кора, дубильні речовини, емалебарвильні хімікати, емульгатори, ензими на 
промислові потреби, ензимові препарати на промислові потреби, епоксидні смоли необроблені, ербій, естери 
[ефіри складні], естери [складні ефіри] целюлози на промислові потреби, етан, етери [прості ефіри], етери [прості 
ефіри] целюлози на промислові потреби, етиловий етер [простий ефір], етиловий спирт, європій, желатин на 
промислові потреби, желатин на фотографічні потреби, жирні кислоти, закис азоту, закріплювальні розчини 
[фотографія], закріплювачі [фотографія], замазки [кити] для тріщин у деревах [лісівництво], замазки [кити] для 
щеплювання дерев, засоби для видаляння твердих відкладень з поверхонь, захисні гази для зварювання, 
зварювальні хімікати /паяльні хімікати, зволожувальні препарати для вибілювання/мочильні препарати для 
вибілювання, зволожувальні препарати для текстильної промисловості/мочильні препарати для текстильної 
промисловості, зволожувальні препарати для фарбування/мочильні препарати для фарбування, земельні метали, 
зміцнювальні речовини для вапняку, знебарвники [знебарвлювальні хімікати] для олій, зневоджувальні 
препарати на промислові потреби, знежирювальні препарати на промислові потреби, знеклеювальні препарати, 
зненакипники [хімічні засоби для видаляння накипу], крім побутових, зчутливлений [зсенсибілізований] папір, 
ізотопи на промислові потреби, індикаторний папір [з реагентами], крім призначеного на лікарські [медичні] або 
ветеринарні потреби, іонообмінники [хімікати], ітербій, ітрій, їдкі луги, їдкі речовини [каустики] на промислові 
потреби, йод на промислові потреби, йод на хімічні потреби, йодатна кислота, йодид алюмінію, йодисті білки, 
казеїн для харчової промисловості, казеїн на промислові потреби, каїніт, калій, каліфорній, кальцинована сода, 
камедь аравійська на промислові потреби, камедь трагакантова на промислові потреби, камфора на промислові 
потреби, кам'яна сіль, каолін, карбід кальцію, карбіди, карбонат кальцію, карбонат магнію, карбонати, 
карбюризатори [металургія], картопляне борошно на промислові потреби, касіопій [лютецій], каталізатори, катеху 
[дубильний екстракт], каустична сода на промислові потреби, квебрахо на промислові потреби, керамзит для 
гідропонного вирощування рослин [субстрат], керамічні суміші для спікання [гранули та порошки], керамічні 
фільтрувальні [цідильні] матеріали подрібнені, кетони, кисень, кислоти, кислоти бензенного ряду, кислототривкі 
хімічні суміші, кізельгур, кінематографічні плівки світлочутливі неекспоновані, кісткове вугілля, клеї [рослинні], 
крім канцелярських або побутових, клеї для афіш, об'яв, клеї для взуття, клеї для вичиненої шкіри, клеї для 
лагодження [склеювання] розбитих речей, клеї для стінної плитки, клеї для шин надувних, клеї для шпалер, клеї 
на промислові потреби, клеї природні на промислові потреби, клейкі препарати для перев'язування та 
щеплювання дерев, клейкі речовини для хірургічних пов'язок, клейковина [клей природний], крім канцелярського 
або побутового клеїв, клейковина для харчової промисловості, клейковина на промислові потреби, 
коагулянти/флокулянти, колодій, компост, консерванти для пива, консерванти для фармацевтичних препаратів, 
кора мангрового дерева на промислові потреби, корозивні препарати, крем з винного каменю для харчової 
промисловості, крем з винного каменю на промислові потреби, крем з винного каменю на хімічні потреби, 
кремнієорганічні сполуки, кремній, креозот на хімічні потреби, криптон, кріогенні препарати, кров'яне вугілля, 
кротоновий альдегід, крохмаль на промислові потреби, крохмальний клейстер, крім канцелярського або 
побутового, ксенон, культури мікроорганізмів, крім лікарських [медичних] і ветеринарних, кюрій, лактоза 
[необроблена], лактоза для харчової промисловості, лактоза на промислові потреби, лампова сажа на промислові 
потреби, лантан, лецитин [сировина], лецитин для харчової промисловості, лецитин на промислові потреби, 
ливарні протиприлипні речовини, лимонна кислота на промислові потреби, літій, луги, лужні йодиди на 
промислові потреби, лужні метали, лужноземельні метали, магнезити, магнітні рідини на промислові потреби, 
манганати, мастики для вичиненої шкіри, матеріали для виготовляння грамплатівок, матеріали для гальванування, 
матеріали для паяння твердими припоями, матеріали для чистового обробляння сталі, матеріали, здатні до 
ядерного ділення, для ядерної енергетики, металоїди, метан, метилбензен, метилбензол, метиловий етер 
[простий ефір], мило [для металу] на промислові потреби, мідний купорос\сульфат міді [мідний купорос], 
мінеральні кислоти, молочна кислота, молочні ферменти для харчової промисловості, молочні ферменти на 
промислові потреби, молочні ферменти на хімічні потреби, морська вода на промислові потреби, мурашина 



кислота, мурашиний альдегід на хімічні потреби, м'якшівники на промислові потреби, м'якшівники 
шкур/речовини, крім олій, для пом'якшувального обробляння шкур, м'якшівні речовини для м'яса на промислові 
потреби, надсірчана кислота, натрієві солі [хімічні сполуки], натрій, нафталін, нашатир [хлорид амонію], 
нейтралізатори отрутних газів, неодим, неон, нептуній, нітрат срібла, нітрат урану, нітрати, окис барію, окислювачі 
[хімічні добавки до моторного палива], оксалат кислий калію, оксалати, оксалатна [щавлева] кислота, оксид 
кобальту на промислові потреби, оксид літію, оксид ртуті, оксид свинцю [олива], оксид стибію, оксид урану, оксид 
хрому, олеїнова кислота, олівін [силікатний мінерал], олії для дублення вичиненої шкіри, олії для жирування 
видубленої вичиненої шкіри, олії для консервування харчових продуктів, олії для обробляння вичиненої шкіри під 
час її виготовляння, основи [хімічні препарати], основний азотнокислий бісмут на хімічні потреби, охолодники 
[охолоджувальні рідини] для двигунів транспортних засобів, оцтова кислота, оцтовий ангідрид, паливо для 
атомних реакторів, паперова маса, пектин [фотографія], пектин для харчової промисловості, пектин на промислові 
потреби, перборат натрію, перегній для покривання, перекис водню, перкарбонати, персульфати, перхлорати, 
підкислена вода для перенаснажування акумуляторів, пікринова кислота, пірогалова кислота, пісок для ливарних 
форм, плавнева кислота, пласти золі, пластифікатори, пластмаси необроблені, плутоній, побічні продукти 
обробляння збіжжя на промислові потреби, поверхнево-активні речовини, поливи для кераміки, полоній, 
пом'якшувальні речовини для води, поташ, поташ водний, похідники бензену, похідники целюлози [хімікати], 
празеодим, препарати для відокремлювання жирів, препарати для відпалювання металів, препарати для 
відпускання металів, препарати для знімання шпалер, препарати для поліпшування стану ґрунту, препарати для 
прискорювання процесів куховарення на промислові потреби, препарати з мікроелементами для рослин, 
препарати з мікроорганізмів, крім лікарських [медичних] і ветеринарних, препарати з тваринного вуглецю, 
препарати проти закипання двигунових охолодників [охолоджувальних рідин], препарати, що сприяють 
ощадженню вугілля, препарати, що сприяють ощадженню палива, прискорювачі вулканізування, продукти 
дистилювання деревного спирту, прожарена сода, прометій, промислові хімікати, просочувальні хімікати для 
вичиненої шкіри, просочувальні хімікати для текстилю, протактиній, протеїни [білки] необроблені, 
протинакипники [препарати, що запобігають накипові], протипінні розчини для акумуляторів електричних, 
протипроростові препарати для овочів, протистарники [препарати, що запобігають старінню] для бетону, крім 
фарб та олій, протистарники [препарати, що запобігають старінню] для каучуку, протистарники [препарати, що 
запобігають старінню] для мурування, крім фарб і олій, протистарники [препарати, що запобігають старінню] для 
цегляного мурування, крім фарб і олій, протистарники [препарати, що запобігають старінню] для цементу, крім 
фарб і олій, протистарники [препарати, що запобігають старінню] для черепиці, крім фарб і олій, 
протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] для віконного скла, протитьмянінники [препарати, що 
запобігають тьмянінню] для лінз, протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] для скла, прояснювачі 
[очищальні препарати], прояснювачі вина, прояснювачі виноградного сусла, прояснювачі-консерванти для пива, 
пташиний клей, радій на наукові потреби, радіоактивні елементи на наукові потреби, радон, реактивний 
лакмусовий папір, реній, рентгенівські плівки зчутливлені [зсенсибілізовані] неекспоновані, речовини для 
валяння, речовини для гартування металів, речовини для зовнішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] 
на зовнішній поверхні], речовини для лагодження камер шин, речовини для лагодження шин, речовини для 
матування, речовини, що використовуються в текстильній промисловості для валяння, речовини, що запобігають 
в'яненню квітів, речовини, що запобігають спусканню панчішних петель, речовини, що сприяють зберіганню 
насіння, речовини-глушники до емалей, речовини-глушники до емалей або скла, речовини-глушники до скла, 
риб'ячий клей, крім канцелярського, харчового або побутового, рідини для вилучання сульфатів з електричних 
акумуляторів/рідини для вилучання сульфатів з електричних батарей, рідини для кермування з гідравлічним 
підсилювачем, рідини до гідравлічних систем, рідке скло [розчинне], рідкісноземельні елементи, розріджувальні 
[знеклеївні] хімікати для крохмалю, розчини для буріння, розчини для гальванування, розчини для 
ціанотипіювання, розчини солей срібла для сріблення, розчинники для лаків, росторегулівні препарати для 
рослин, ртуть, рубідій, сажа газова на промислові потреби, сажа на промислові або сільськогосподарські потреби, 
саліцилова кислота, самарій, самовіражний папір [фотографія],сахарин,світлокопіювальна тканина, 
світлокопіювальний папір, світлочутлива полотняна тканина для фотографії, світлочутливі платівки, світлочутливі 
платівки для офсетного друкування, світлочутливі плівки неекспоновані, світлочутливі фотографічні платівки, 
себацинова кислота, селен, селітри, селітровий папір, силікат алюмінію, силікати, синтетичні матеріали для 
абсорбування олій та олив, синтетичні смоли необроблені, сірка, сірковмістиві кислоти, сірчана кислота, сірчаний 
етер [простий ефір], сірчиста кислота, скандій, склобарвильні хімікати, солі [добрива], солі [хімічні препарати], солі 



амонію, солі для барвлення металів, солі для консервування, крім харчових, солі до віражувальних [тонувальних] 
розчинів [фотографія], солі до гальванічних елементів, солі дорогоцінних металів на промислові потреби, солі 
заліза, солі золота, солі йоду, солі кальцію, солі лужних металів, солі на промислові потреби, солі необроблені, 
солі рідкісноземельних металів, солі ртуті, солі хрому, солі ціанідної кислоти/ціаніди, солодові білки, соляна 
кислота, соуси для готування тютюну, спирт нашатирний, спирти, сполуки барію, сполуки для виробляння 
технічної кераміки, сполуки плавневого шпату, стверджені гази на промислові потреби, стеаринова кислота, 
стихій, стовбурові клітини, крім лікарських [медичних] або ветеринарних, стронцій, субстрати [підклади] для 
вирощування без ґрунту [сільське господарство], сульфат барію, сульфати, сульфід стихію, сульфіди, сульфімід 
бензойний, сумах для дублення, суміші до вогнегасників, суперфосфати [добрива], сухий лід [діоксид вуглецю], 
талій, тальк [силікат магнію], танін [дубильна речовина], тваринне вугілля, тваринний вуглець, тваринні білки 
необроблені, телур, тербій, тетрахлорид вуглецю [тетрахлор-метан], тетрахлориди, технецій, титаніт, 
тіокарбонілід, толуол, торій, торф [добриво], торф'яні горщики для плодівництва, трансмісійні рідини, тулій, 
уповільнювальні матеріали для ядерних реакторів, уран, фенол на промислові потреби, ферменти для харчової 
промисловості, ферменти на хімічні потреби, ферментні препарати для харчової промисловості, фермій, 
феротипні платівки [фотографія], фероціаніди, фільтрувальні [цідильні] матеріали [мінеральні речовини], 
фільтрувальні [цідильні] матеріали [необроблені пластмаси], фільтрувальні [цідильні] матеріали [рослинні 
речовини], фільтрувальні [цідильні] матеріали [хімічні речовини], фільтрувальні [цідильні] матеріали для 
промислового виробляння напоїв, флюси для паяння м'якими припоями, флюси для паяння твердими припоями, 
формувальні суміші для виготовляння ливарних форм, фосфати [добрива], фосфатиди, фосфор, фосфорна кислота, 
фотографічні емульсії, фотографічні проявники, фотографічні світлочутливники [сенсибілізатори], фотометричний 
папір, фотопапір, фотоспалахові суміші, францій, фтор, фулерова земля для текстильної промисловості, хімікати 
для виготовляння пігментів, хімікати для виготовляння фарб, хімікати для видаляння нагару в двигунах, хімікати 
для відновлювання вичиненої шкіри, хімікати для відокремлювання олій, хімікати для захисту від хвороб 
винограду, хімікати для лісівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів, хімікати для 
матування скла, хімікати для обробляння вичиненої шкіри, хімікати для очищання [прояснювання] води, хімікати 
для очищання олій, хімікати для плодівництва [садівництва та городництва], крім фунгіцидів, гербіцидів, 
інсектицидів і паразитоцидів, хімікати для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та 
паразитоцидів, хімікати для травлення металів, хімікати для чищення димарів, хімікати для яскравлення барв на 
промислові потреби, хімікати, що запобігають конденсуванню, хімікати, що надають водонепроникності 
вичиненій шкірі, хімікати, що надають водонепроникності текстилюхімікати, що надають водонепроникності 
цементу, крім фарб, хімічні добавки до олій, хімічні елементи, здатні до ядерного розпаду, хімічні запобіжники 
утворюванню плям на тканинах, хімічні консерванти для харчових продуктів, хімічні посилювачі для гуми 
[каучуку], хімічні посилювачі для паперу, хімічні препарати для захисту від мілдью, хімічні препарати для захисту 
злаків від сажки, хімічні препарати для копчення м'яса, хімічні препарати для сприяння легуванню металів, хімічні 
препарати для фотографії, хімічні препарати наукового призначення, крім лікарських [медичних] або 
ветеринарних, хімічні реактиви, крім лікарських [медичних] або ветеринарних, хімічні речовини для 
конденсування, хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім лікарських [медичних] або ветеринарних, хімічні 
речовини, крім пігментів, для виготовляння емалей, хлор, хлорати, хлор гідрати, хлорид алюмінію, хлорид 
кальцію, хлорид магнію, хлорид паладію, хлориди, хлоридна кислота, хлорована антраценова олія для захисту 
рослин, холодоагенти, хольова кислота, хромати, хромова кислота, хромові галуни, хромові солі, цвіт сірковий на 
хімічні потреби, цезій, целюлоза [клітковина], церій, тимол, чистильні хімікати до радіаторів, чорнозем, шлаки 
[добрива], шліхта, шліхтові суміші, шпаклівки для кузовів автомобілів, шпаклівки олійні, шпінель [оксидний 
мінерал], штучні замінники цукру [підсолоджувачі] [хімічні речовини], штучні смоли необроблені. 

 

Клас 2: Фарби, політури, лаки; препарати-запобіжники корозії металів і руйнуванню деревини;барвники; 
протрави; необроблені природні смоли; листові і порошкові метали для художньо-декоративних робіт і 
друкування 

азбестові фарби, алізаринові барвники, алюмінієві порошки для художньо-декоративних робіт, алюмінієві фарби, 
анілінові барвники, аннато [барвники], аурамін, бактерицидні фарби, барвильні картриджі заправлені до 
принтерів та фотокопіювальних апаратів, барвники, барвники [екстракти], барвники для взуття, барвники для 
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вичиненої шкіри, барвники для деревини, барвники для лікерів, барвники для шкурок, шкур, барвники до масла, 
барвники до напоїв, барвники до пива, барвники з деревини, бітумні політури,бронзові порошки [фарба], вапняне 
молоко, вогнетривкі фарби, глет [окис свинцю], ґрунтовання, ґрунтовання, захисні покриви для рам, шасі 
транспортних засобів, гумігут для живопису, діоксид титану [пігмент], друкарські пасти [фарби], друкарські суміші 
[фарби], друкарські фарби, друкарські фарби для виготовляння гравюр, екстракти барвників з деревини, емалеві 
фарби, емалі [політури], емульсії срібла [пігменти],  захисні препарати для металів, захисні препарати для металів, 
згусники для фарб, індиго [барвник], камеді-смоли, канадський бальзам, каніфоль, карамель [палений цукор, 
харчовий барвник], карбоніл для захисту деревини, клейники [клейові речовини] для фарб, клейові фарби,копал 
[смола],  копалові політури, кошеніль-кармін, креозот для захисту деревини, куркума [барвник], лак чорний 
[асфальтовий], лаки, лаки для бронзування, мастики [природні смоли], металева фольга для художньо-
декоративних робіт і друкування, металеві порошки для художньо-декоративних робіт і друкування, оксид 
кобальту [барвник], оксид цинку [пігмент], олії для захисту деревини, папір для виготовляння писанок [крашанок], 
пігменти, позолота, покриви [фарби], покриви [фарби] для деревини, поливи [фарби, лаки], політури, порошки 
для сріблення, протибрудові фарби, протиіржавники [суміші для захисту від іржавіння],протикорозійні густі 
мастила, протикорозійні оливи [рідкі мастила], протикорозійні препарати, протикорозійні стрічки, протистарники 
[препарати, що запобігають старінню] для деревини, протитьмянінники [препарати, що запобігають тьмянінню] 
для металів, протрави [закріплювачі барвників], протрави для вичиненої шкіри, протрави для деревини, 
розріджувачі лаків, розріджувачі фарб, розчини для білення, сажа [барвник], сажа газова [пігмент], 
сандарак,свинцеве білило, свинцевий сурик, сикативи [прискорювачі висихання] для фарб, сієна, скипидар 
[розріджувач до фарб], смоли природні необроблені,солодова карамель [харчовий барвник], солодові барвники, 
срібна [листова] фольга, срібна паста, сумах для політур, темпери [клейові фарби], тонери [барвники] для 
фотокопіювальних апаратів і машин, фарби, фарби [покриви] для покрівельного картону [толю], фарби для 
кераміки,фарби для таврування тварин, фарби знімні переміщувальні, фіксатори [політури], фіксатори для 
акварельних фарб, фустин [барвник], харчові барвники, шафран [барвник], шелак. 

 

Клас 3: Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні 
препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти 

абразиви [абразивні матеріали], абразивне полотно\шліфувальне полотно, абразивне полотно скляне, 
абразивний папір, аерозолі для освіжання подиху, алмазний пил [абразив], алюмінієві галуни [в'яжучі], амбра 
[парфуми], антистатики побутові, бальзами, крім лікарських [медичних], барвники для бороди, барвники для 
волосся, барвники косметичні, бергамотова олія, благовонні палички, блиск для губ, блиск для нігтів/лаки для 
нігтів, блискувальні препарати, бодянова есенція, вазелін косметичний, вата косметична, ватні палички 
косметичні/тампони [туалетні], вибілювальна сода, вибілювальні препарати пральні/пральні вибілювачі, 
вибілювальні солі, вибілювачі [знебарвники] на косметичні потреби, вибілювачі для вичиненої шкіри, візерунки 
перевідні косметичні, віск для взуття, віск для вичиненої шкіри/креми для вичиненої шкіри, віск для вусів, віск 
пральний, вулканний попіл для чищення, в'язівники [в'язівні речовини] на косметичні потреби, ганчірки, 
просочені мийними засобами, для прибирання, гаултерієва олія, гелі для вибілювання зубів, геліотропін, гераніол, 
грим, губна помада, дезінфікувальне мило, дезодоранти для домашніх тварин, дезодоранти для людей або 
тварин, дезодорувальне мило, депілятори [засоби для видаляння волосся], депіляторний віск, духмяна вода, 
духмяна деревина, ефірні есенції, ефірні олії, ефірні олії з кедрового дерева, жавелева вода, жасминна олія, жири 
косметичні, замочувальні препарати для прання, запашники [ефірні олії], запашники до напоїв [ефірні олії], 
запашники до тістечок і тортів [ефірні олії], захисні лискувальні речовини для вичиненої шкіри, змивальні 
препарати для лаків, змивальні препарати для політури, знебарвники [знебарвлювальні препарати], знежирювачі, 
крім промислових, зненакипники [хімічні засоби для видаляння накипу] побутові, зубні порошки, пасти, іонон 
[парфуми], камені для бриття [в'яжучі], карбід кремнію [абразив], карбіди металів [абразиви], квіткові екстракти 
[парфуми], клеї для кріплення накладного волосся, клеї для кріплення штучних вій, клейкі речовини на косметичні 
потреби, кора мильного дерева для прання, корунд [абразив], косметика, косметика для брів, косметика для вій, 
косметика для тварин, косметична пудра, косметичні маски, косметичні набори, косметичні препарати для 
догляду шкіри, косметичні препарати для смагнення, косметичні препарати для схуднення, косметичні препарати 
до ванн, кравецький віск, крейда для білення, креми для взуття, креми для шкіри вибілювальні, креми косметичні, 
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крохмаль для прання, крохмаль лискувальний для прання, кускове туалетне мило/мило кускове, лавандова вода, 
лавандова олія, ладан, лаки для волосся, лимонні ефірні олії, лискувальний віск, лискувальний папір, лискувальні 
камені, лискувальні пасти, лискувальні препарати, лискувальні препарати для взуття, лискувальні препарати для 
зубних протезів, лискувальні препарати для меблів і підлоги, лікувальне мило, лосьйони для волосся, лосьйони 
косметичні, лосьйони після бриття, лощильні препарати [крохмалення], масажні гелі, крім лікарських [медичних], 
мастика для паркетної підлоги/мастика для підлоги, мигдалева олія, мигдалеве мило, мигдалеве молочко 
косметичне, мийна сода для чищення, мийні засоби, крім промислових і лікарських [медичних], мило, мило для 
бриття, мило для яскравлення тканин, мило проти пітніння ніг, мускус [парфуми], м'якшівники тканин для прання, 
м'ята на парфуми, м'ятна есенція [ефірна олія], наждак, наждачне полотно, наждачний папір, наклейки 
декоративні [нейл-арт] на нігті, нашатирний спирт [мийний засіб], нейтралізанти для тривкого [перманентного] 
кучерявлення [завивання волосся], обкурювальні препарати [парфуми], одеколони, олівці для брів, олівці 
косметичні, олії для парфумів, олії косметичні, олії туалетні, олії чистильні, олія терпентинна [скипидарна] для 
знежирювання, основи для квіткових парфумів, осушувальні речовини для посудомийних машин, очищальне 
туалетне молочко, очищальні препарати, парфумерні вироби, парфуми, пасти для бритвогострильних пасків, 
пемза, перекис водню для косметики, полірувальний порошок [крокус], помади косметичні, пральна синька, 
пральний блиск, пральні препарати, препарати для ароматизації повітря, препарати для бриття, препарати для 
виводіння плям, препарати для видаляння іржі, препарати для гриму, макіяжу, препарати для доглядання нігтів, 
препарати для змивання фарб, препарати для знімання гриму, макіяжу, препарати для кучерявлення волосся, 
препарати для надавання блиску листю рослин, препарати для полоскання рота, крім лікарських [медичних], 
препарати для розблокування стічних труб, препарати для сухого чищення, препарати для чищення зубних 
протезів, препарати до ванн, крім лікарських [медичних], препарати з алое вера на косметичні потреби, 
протиковзова мастика для підлоги, протиковзові рідини для підлоги, протипітники [протипотові препарати] 
туалетні, протипотове мило, речі туалету, розчини для миття вітрового [переднього] скла, розчинники підлогової 
мастики [чистильні препарати], сапрол, саше [сухі запашники] для духмянення білизни, серветки, просочені 
косметичними лосьйонами, скипидар для знежирювання, скляна шкурка/шліфувальна шкурка, смужки для 
освіжання дихання, сода лужна, солі для ванн, крім лікувальних, сонцезахисні препарати, спринцювальні 
препарати для особистої гігієни або для дезодорування [туалетні], стиснене повітря в контейнерах для чищення 
або видаляння пилу, суміші духмяні [пахощі], сухі шампуні, талькова присипка, терпени [ефірні олії], точильні 
препарати/шліфувальні препарати, трепел для лискування, трояндова олія, туалетна вода, туш [фарба] для вій та 
брів, фарби косметичні, футляри для губної помади, хімікати побутові для яскравлення барв [прання], хна 
[косметичний барвник], цитронові ефірні олії, чистильна крейда, чистильні препарати, чистильні препарати для 
шпалер, чистильні розчини, шампуні, шампуні для домашніх тварин, шевський віск, шевський віск [для ниток], 
шліфувальні камені, штучні вії, штучні нігті. 

 

Клас 4: Технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; речовини для вбирання, змочування і пов’язування пилу; 
паливо (в тому числі моторний бензин) і світильні речовини; свічки, ґноти для освітлювання 

антрацит, ароматизовані свічки, бджолиний віск, бензен, бензин, бензол, брикети з деревини, брикети паливні, 
буре вугілля [лігніт], вазелін технічний, віск [парафін] технічний, віск [сировина], віск для пасів, вовновий жир 
[ланолін], в'язівні речовини для пилу, гази стверджені [паливо], газойль/дизельне паливо, газолін, гас, 
генераторний газ, ґноти до ламп, ґноти до свічок, денатурат [метилований спирт], деревне вугілля [паливо], 
добавки нехімічні до моторного палива, дрова, електрична енергія, етанол [паливо], жири для взуття, жири для 
вичиненої шкіри, жири тверді, захисні олії і жири для вичиненої шкіри, зволожувальні олії, кам'яне вугілля, 
кам'яновугільна олива, кам'яновугільний пил [паливо], кам'яновугільні брикети, карнаубський віск, касторова олія 
на технічні потреби, кістковий жир технічний, кокс, ксилен, ксилол, лігроїн, мазут, мастила для зброї, мастила для 
пасів, мастильний графіт, мастильні жири, мастильні матеріали, мастильні оливи, мастильно-охолоджувальні 
рідини, матеріали для розпалювання, мінеральне паливо, моторне паливо, моторні оливи, нафта, нафта, сира або 
перероблена, нафтове паливо [рідке або скраплене], нафтовий [петролейний] етер [простий ефір], нафтовий газ, 
нічники [свічки], озокерит [гірський віск], олеїн, олива з кам'яновугільної смоли, оливи для виймання з форм 
[будівництво], оливи для захисту муровання кам'яного або цегляного, олії для захисту вичиненої шкіри, олії до 
фарб, паливний газ, паливо, паливо на основі спирту, паперові крутні [джгути] для розпалювання, парафін, 
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пиловидалівні препарати, пилопов'язники, що використовуються під час замітання, прибирання, препарати з 
соєвої олії для обробляння кухонного посуду проти пригорання, протиковзові препарати для пасів, речовини для 
вбирання пилу, риб'ячий жир технічний, ріпакова олія технічна, світильне паливо, світильний віск, світильний газ, 
світильні жири, свічки/свічки воскові, свічки до новорічних ялинок, скарбюровані паливні суміші, соняшникова 
олія технічна, спирт [паливо], стеарин, текстильні олії, технічні жири [мастила], технічні оливи, торф [паливо], торф 
збрикетований [паливо], тріски, стружки з деревини для розпалювання, трут, церезин. 

 

Клас 5: Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні 
продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для 
людей і тварин; пластири, перев’язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних 
виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди 

акарициди, аконіти, алкалоїди на лікарські [медичні] потреби, альгінати на фармацевтичні потреби, альгінатні 
дієтичні добавки, альгіциди, альдегіди на фармацевтичні потреби, амінокислоти на ветеринарні потреби, 
амінокислоти на лікарські [медичні] потреби, анальгетики [знеболювачі, знеболювальні засоби], анестетики 
[знечулювачі, знечулівні засоби], антибіотики, апетитостримувачі на лікарські [медичні] потреби, аптечки першої 
допомоги, ацетат алюмінію на фармацевтичні потреби, ацетати на фармацевтичні потреби, бавовняна тканина на 
лікарські [медичні] потреби, бадьорівники [тонізівники] [бадьорівні, тонізівні лікарські препарати], бактерицидні 
засоби, бактерійні отрути, бактерійні препарати на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби, бактеріологічні 
препарати на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби, бальзами лікувальні, бальзамічні препарати на лікарські 
[медичні] потреби, безмікробна [асептична] вата, безтютюнові сигарети лікарські [медичні], бинти 
перев'язувальні, білкові дієтичні добавки, білкові препарати на лікарські [медичні] потреби, білкові харчові 
продукти на лікарські [медичні] потреби, біологічні культури тканин на ветеринарні потреби, біологічні культури 
тканин на лікарські [медичні] потреби, біологічні препарати ветеринарні, біологічні препарати на лікарські 
[медичні] потреби, біоциди, бісмут азотнокислий основний на фармацевтичні потреби, борошно з льонового 
насіння на фармацевтичні потреби, борошно на фармацевтичні потреби, браслети на лікарські [медичні] потреби, 
бром на фармацевтичні потреби, бронхорозширювальні препарати, вагінальні промивальні засоби, вазелін на 
лікарські [медичні] потреби, вакцина, вата лікарська [медична], вбиральна вата [гігроскопічна], ветеринарні 
препарати, вивари лікарські [медичні] на фармацевтичні потреби, винний камінь на фармацевтичні потреби, 
вітамінні препарати, води мінеральні на лікарські [медичні] потреби, водний розчин хлоралю на фармацевтичні 
потреби, волокно дієтичне, вугілля деревне на фармацевтичні потреби, гази на лікарські [медичні] потреби, 
галова кислота на фармацевтичні потреби, гваякол на фармацевтичні потреби, гематоген, гемоглобін, гербіциди 
[препарати для нищення шкідливих рослин], гігієнічні вкладки для трусів, гігієнічні панталони, труси/менструальні 
труси, гігієнічні прокладки/менструальні бандажі, гігієнічні рушники, серветки, гігієнічні тампони/менструальні 
тампони, гідрастин, гідрастинін, гірчиця на фармацевтичні потреби, гірчична олія на лікарські [медичні] потреби, 
гірчичники, глистогінні засоби, гліцерин на лікарські [медичні] потреби, гліцерофосфати, глюкоза на лікарські 
[медичні] потреби, гормони на лікарські [медичні] потреби, грязі до ванн, грязі лікувальні, гума на зубничі 
[стоматологічні] потреби, гума, камеді-смоли на лікарські [медичні] потреби, гумігут на лікарські [медичні] 
потреби, гур'юновий бальзам на лікарські [медичні] потреби, дезінфікувальні засоби, дезінфікувальні засоби на 
гігієнічні потреби, дезінфікувальні хімічні засоби для туалетів, дезодоранти для одягу і текстильних виробів, 
дезодоранти, крім призначених для людей або тварин, детергенти на лікарські [медичні] потреби, дигіталіс, 
діагностичні препарати на лікарські [медичні] потреби, діастаза на лікарські [медичні] потреби, дієтичні добавки 
для тварин, дієтичні добавки з глюкози, дієтичні добавки з льонового насіння, дієтичні добавки з льонової олії, 
дієтичні добавки з маткового молочка [бджолиного], дієтичні добавки з пилку, дієтичні добавки з прополісу, 
дієтичні добавки із зародків пшениці, дієтичні напої лікарські [медичні], дієтичні речовини на лікарські [медичні] 
потреби, дієтичні харчові продукти лікарські [медичні], дріжджі на фармацевтичні потреби, дріжджові дієтичні 
добавки, евкаліпт на фармацевтичні потреби, евкаліптол на фармацевтичні потреби, екстракти хмелю на 
фармацевтичні потреби, еліксири [фармацевтичні препарати], естери [складні ефіри] на фармацевтичні потреби, 
естери [складні ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби, етери [прості ефіри] на фармацевтичні потреби, 
етери [прості ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби, желатин на лікарські [медичні] потреби, жири для 
доїння, жири на ветеринарні потреби, жири на лікарські [медичні] потреби, жожоба [ююба] лікувальна, жуйки 



[жуйні гумки] на лікарські [медичні] потреби, засоби від головного болю, заспокійливі препарати, заспокоївники 
[заспокійливі, седативні засоби], змащувальні засоби для інтимних цілей [лубриканти], зубні амальгами, зубні 
амальгами, що містять золото, зубні мастики, зубні цементувальні речовини, ізотопи на лікарські [медичні] 
потреби, імуностимулятори на лікарські [медичні] потреби, індикаторний папір [з реагентами] на лікарські 
[медичні] або ветеринарні потреби, інсектициди, ірландський мох на лікарські [медичні] потреби, їдкі [каустичні] 
олівці, їдкі речовини [каустики] на фармацевтичні потреби, йод на фармацевтичні потреби, йодиди лужних 
металів на фармацевтичні потреби, йодиди на фармацевтичні потреби, йодоформ, казеїнові дієтичні добавки, 
каломель, камфора на лікарські [медичні] потреби, камфорна олія, капсули на ліки, карболінеум [засоби від 
паразитів], касторова олія на лікарські [медичні] потреби, кашу на фармацевтичні потреби, квасія на лікарські 
[медичні] потреби, квебрахо на лікарські [медичні] потреби, кисень на медичні [лікарські] потреби, кислоти на 
фармацевтичні потреби, кисневі ванни, кістковий цемент на хірургічні та ортопедичні потреби, клеї для зубних 
протезів, клейкі [липкі] речовини від мух, кокаїн, колодій на фармацевтичні потреби, компреси, кондурангова 
кора на лікарські [медичні] потреби, кора ангустури на лікарські [медичні] потреби, кора кедрова для 
відлякування комах, кора мангрового дерева на фармацевтичні потреби, кора на фармацевтичні потреби, кора 
хінного дерева на лікарські [медичні] потреби, коріння ревеню на фармацевтичні потреби, корпія на лікарські 
[медичні] потреби, краплі для очей, крем з винного каменю на фармацевтичні потреби, креозот на фармацевтичні 
потреби, кров на лікарські [медичні] потреби, кровоочищальні засоби, кровоспиняльні [кровотамівні] олівці, 
кровоспиняльні [кровотамівні] препарати, кропова олія на лікарські [медичні] потреби, кротонова кора, крохмаль 
на дієтичні або фармацевтичні потреби, культури мікроорганізмів на лікарські [медичні] та ветеринарні 
потреби/препарати з мікроорганізмів на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби, кураре, лаки для зубів, 
лактоза на фармацевтичні потреби/молочний цукор на фармацевтичні потреби, лецитин на лікарські [медичні] 
потреби, лецитинові дієтичні добавки, липкий папір від мух, липкі смуги [стрічки] на лікарські [медичні] потреби, 
лікарські [медичні] аптечки переносні, лікарські [медичні] засоби від закрепів [запорів], лікарські [медичні] 
пов'язки на очі, лікарські [медичні] препарати для худнення, ліки, ліки ветеринарні, ліки від пітніння, ліки для 
людини, ліки зубні [стоматологічні], лікувальне [цілюще] коріння, лікувальний чай, лікувальні [цілющі] трави, 
лікувальні засоби від пітніння ніг, лікувальні напої [мікстури], лікувальні настої, лікувальні олії, лікувальні 
препарати для росту волосся, лініменти [рідкі мазі], локриця на фармацевтичні потреби, лосьйони для собак, 
лосьйони на ветеринарні потреби, лосьйони на фармацевтичні потреби, лупулін на фармацевтичні потреби, 
льодяники [смоктунці] лікувальні, льонове насіння на фармацевтичні потреби, магнезія на фармацевтичні 
потреби, мазі від сонячних опіків, мазі на фармацевтичні потреби, мазі проти обмороження на фармацевтичні 
потреби, марля для перев'язування, матеріали для пломбування зубів, матеріали на зубні виліпки, маткове 
молочко [бджолине] на фармацевтичні потреби, мелісова вода на фармацевтичні потреби, ментол, мигдалеве 
молочко на фармацевтичні потреби, мийні засоби для собак, мийні засоби для тварин, мийні засоби для худоби, 
миробаланова кора на фармацевтичні потреби, мінеральні харчові добавки, мозольні подушечки [м'які 
підкладки], молескін на лікарські [медичні] потреби, молочні порошки на дитяче харчування, молочні ферменти 
на фармацевтичні потреби, морська вода до лікувальних ванн, м'ята на фармацевтичні потреби, наплічні пов'язки 
[перев'язі] на хірургічні потреби, наривальні засоби, наркотики на лікарські [медичні] потреби, настоянки йоду, 
настоянки на лікарські [медичні] потреби, обкурювальні препарати на лікарські [медичні] потреби, обкурювальні 
свічки/обкурювальні таблетки, облатки на фармацевтичні потреби, олівці від бородавок, олівці від головного 
болю, олія терпентинна [скипидарна] на фармацевтичні потреби, опій на лікарські [медичні] потреби, 
оподельдок, отрута для щурів, отрути, охолоджувальні спреї на лікарські [медичні] потреби, очищальні препарати 
для повітря, палички локриці на фармацевтичні потреби, панталони вбиральні [абсорбувальні] для хворих на 
нетримання, папір на гірчичники, папір проти молі, паразитоциди [засоби для нищення паразитів], пастилки на 
фармацевтичні потреби/таблетки на фармацевтичні потреби, пахощі для віднаджування комах, пектин на 
фармацевтичні потреби, пелюшки для хворих на нетримання, пепсини на фармацевтичні потреби, пептони на 
фармацевтичні потреби, перев'язувальні матеріали лікарські [медичні], перлова пудра на лікарські [медичні] 
потреби, пероксид водню на лікарські [медичні] потреби, пестициди, пігулки для смагнення, пігулки для 
стримування апетиту, пігулки для худнення, пігулки протиокиснювальні [антиоксиданти], підгузки [дитячі 
пелюшки], підгузки [пелюшки] для домашніх тварин, підгузки дитячі [трусики], піретрумовий порошок 
[інсектицидний], плазма крові, пластири [лейкопластири], подушечки для годування груддю, поживні [харчові] 
добавки, поживні речовини для мікроорганізмів, поживні середовища для бактеріологічних культур, помади на 
лікарські [медичні] потреби, порошок із шпанських мушок, порцеляна на зубні протези, послаблювальні засоби 



легкі, пояси менструальні, препарати від геморою, препарати від мозолів, препарати від обмороження, препарати 
від сонячних ударів на фармацевтичні потреби, препарати для видаляння мозолів, препарати для відновлювання 
сексуальної активності, препарати для дезодорування повітря, препарати для захисту від молі, препарати для 
нищення гнилісних грибів, препарати для нищення личинок комах, препарати для нищення мишей, препарати для 
нищення мух, препарати для нищення паразитів, препарати для нищення слимаків, препарати для нищення 
шкідливих тварин, препарати для обробляння опіків, препарати для органотерапії, препарати для полоскання 
рота на лікарські [медичні] потреби, препарати для стерилізування ґрунту, препарати до ванн лікарські [медичні], 
препарати з алое вера на фармацевтичні потреби, препарати з вапна на фармацевтичні потреби, препарати з 
мікроелементами для людей і тварин, препарати на фармацевтичні потреби з бісмуту, препарати опію, препарати, 
що полегшують прорізування зубів, примочки для очей, припарки [гарячі компреси], провідники хімічні для 
електрокардіографічних електродів, продукти для дитячого харчування, продукти побічні від обробляння злаків 
на дієтичні або лікарські [медичні] потреби, проносні засоби [проносники], прополіс на фармацевтичні потреби, 
протеїнові дієтичні добавки, протеїнові добавки для тварин, протиастмовий чай, протигарячкові 
[жарозменшувальні] засоби, протизаплідні засоби хімічні, протимікробна [антисептична] вата, протимікробні 
препарати [антисептики], протимозольні кільця для ніг, протипаразитні нашийники для тварин, протипаразитні 
препарати, протиревматичні браслети, протиревматичні кільця, протисечогінні [антидіуретичні] препарати, 
протиспорові препарати, п'явки на лікарські [медичні] потреби, радій на лікарські [медичні] потреби, радіоактивні 
речовини на лікарські [медичні] потреби, рентгенологічні контрастні речовини на лікарські [медичні] потреби, 
репеленти [відлякувальники комах], репеленти [відлякувальники комах] для собак, речовини на фармацевтичні 
потреби, що сприяють травленню, рибне борошно на фармацевтичні потреби, риб'ячий жир, ріжки житні на 
фармацевтичні потреби, розчини для контактних лінз, розчинники для змивання липких пластирів, ртутна мазь, 
сарсапарель на лікарські [медичні] потреби, свинцеві примочки, свічки лікарські [медичні], серветки, просочені 
лікувальними розчинами, серотерапевтичні ліки, сикативи [прискорювачі висихання] на лікарські [медичні] 
потреби, сироватки, сиропи на фармацевтичні потреби, сірчані палички [дезінфікувальні], снотворні засоби 
[снотворники], сода питна [бікарбонат натрію] на фармацевтичні потреби, солі для лікувальних ванн, солі для 
нюхання від зомління, солі до лікувальних ванн з мінеральних вод, солі калію на лікарські [медичні] потреби, солі 
мінеральних вод, солі на лікарські [медичні] потреби, солі натрію на лікарські [медичні] потреби, солод на 
фармацевтичні потреби, солодові молочні напої на лікарські [медичні] потреби, сперма для штучного 
запліднювання, спирт лікарський [медичний], спирт на фармацевтичні потреби, сплави [стопи] дорогоцінних 
металів на зубничі [стоматологічні] потреби, спринцювальні препарати на лікарські [медичні] потреби, 
стерилізувальні препарати, стероїди, стовбурові клітини на ветеринарні потреби, стовбурові клітини на лікарські 
[медичні] потреби, стоматологічні [зубничі] абразивні матеріали, стрихнін, сульфонаміди [ліки], тампони для 
загоювання ран, терапевтичні препарати до ванн, термальні води, терпентина [скипидар] на фармацевтичні 
потреби, тимол на фармацевтичні потреби, тирлич на фармацевтичні потреби, трави для куріння на лікарські 
[медичні] потреби, трав'яні чаї на лікарські [медичні] потреби, тютюнові екстракти [інсектициди], фармацевтичні 
препарати, фармацевтичні препарати від лупи, фармацевтичні препарати для догляду шкіри, фенол на 
фармацевтичні потреби, фенхель на лікарські [медичні] потреби, ферменти на ветеринарні потреби, ферменти на 
лікарські [медичні] потреби, ферменти на фармацевтичні потреби, ферментні дієтичні добавки, ферментні 
препарати на ветеринарні потреби, ферментні препарати на лікарські [медичні] потреби, формальдегіди на 
фармацевтичні потреби, формувальний віск зубничий [стоматологічний], фосфати на фармацевтичні потреби, 
фунгіциди, хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою, хімікати для обробляння проти філоксери, хіміко-
фармацевтичні препарати, хімічні препарати для діагностування вагітності, хімічні препарати для обробляння 
винограду, ураженого хворобою, хімічні препарати на ветеринарні потреби, хімічні препарати на лікарські 
[медичні] потреби, хімічні препарати на фармацевтичні потреби, хімічні препарати проти мілдью, хімічні реактиви 
на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби, хінін на лікарські [медичні] потреби, хінолін на лікарські [медичні] 
потреби, хірургічні клеї, хірургічні перев'язувальні матеріали, хірургічні пересадні органи або тканини [живі], 
хірургічні тканини, хліб для діабетиків на лікарські [медичні] потреби, хлороформ, цвіт сірковий на фармацевтичні 
потреби, цементувальні речовини для копит [ратиць] тварин, цукерки лікувальні, цукор на лікарські [медичні] 
потреби, чистильні препарати для контактних лінз, ялапа. 

 



Клас 6: Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; 
металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; 
сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди 

альтанки [металеві конструкції], алюмінієва фольга, алюмінієвий дріт, алюміній, анкери, анкерні плити/рейкові 
підкладки, арматура вентильна металева [крім деталей машин], армувальні матеріали металеві для бетону, 
армувальні матеріали металеві до труб, армувальні матеріали металеві до тягових пасів, бабіт/білий метал, 
бакени, буї металеві несвітиві, баки [чани] металеві, балки металеві, балони металеві на стиснений газ або 
скраплене повітря, барила металеві, басейни для плавання [металеві конструкції], безпечні скриньки на гроші, 
берилій, блоки [коловороти, шківи] металеві, крім деталей машин, блюми [металургія], болти з вушком [кільцем], 
болти металеві, бочки металеві, браслети ідентифікаційні металеві, бронза, броньові покриви, будівельна 
арматура металева, будівельні або меблеві фітинги [обладунки] з нейзильберу, будівельні армувальні матеріали 
металеві, будівельні каркаси металеві, будівельні матеріали металеві, букви і цифри із звичайних металів, крім 
друкарських, бункери металеві, бункери металеві немеханічні, ванадій, ванни для птахів [конструкції металеві], 
вантажні піддони металеві, вежі [вишки] для стрибків у воду металеві, вентилі [клапани] водогінні металеві, 
верстаки з лещатами металеві, вивіски металеві, вироби металеві дрібні, вікна металеві, віконниці металеві, 
віконні блоки [коліщата, ролики, шківи], віконні відчинники неелектричні, віконні засувки металеві, віконні 
зачинники неелектричні, віконні зупинники [стопори] металеві, віконні коробки [рами] металеві, вмістища 
металеві [для зберігання і перевозіння], вмістища металеві для пакування, вмістища металеві на скраплене 
паливо, вмістища металеві на стиснений газ або скраплене повітря, вмістища на рідину або газ 
металеві/резервуари металеві, вогнетривкі металеві будівельні матеріали, водогінні труби металеві, вольєри 
металеві [конструкції], вольфрам, ворота металеві, втулки [металеві вироби]/гільзи [металеві вироби]/муфти 
[металеві вироби], вуличні риштаки [водостічні жолоби] металеві, вухналі [підковні цвяхи], в'язальні, зв'язувальні, 
обв'язувальні засоби [в'язила] металеві, гайки металеві, гаки для кріплення шиферу, шиферної плитки [металеві 
вироби], гаки до казанів металеві, гаки металеві, галеніт [свинцевий блиск] [руда], гальмові підкладні [бруски], 
гафній, гачки [металеві вироби], гачки для одягу металевігачки металеві до одягових вішалок, гвинти [шурупи] 
металеві, гвинтові накривки металеві до пляшок, германій, ґрати металеві/ґратчасті конструкції металеві, ґрати 
металеві до камінів, печей, губки лещат металеві, дахові покриви металеві, двері металеві, дверні відчинники 
неелектричні, дверні дзвоники металеві неелектричні, дверні засувки металеві, дверні зачинники неелектричні, 
дверні молотки металеві, дверні наличники металеві/дверні рами [коробки] металеві, дверні ручки металеві, 
дверні тахлі [фільонки] металеві, дверні фітинги [обладунки] металеві, держаки, ручки до інструментів металеві, 
держална металеві до мітел, дефлектори димарів металеві, дзвони, дзвоники для тварин, димарі металеві, 
димові труби металеві, діжі металеві для замішування вапняного розчину, дорожні плити металеві, дорожні 
покриття металеві, драбини металеві, драбини самостійні металеві, дренажні клапани металеві, дренажні труби 
металеві, дріт із звичайних металів, дріт із сплавів [стопів] звичайних металів, крім плавкого [топкого] дроту, дріт 
металевий для паяння м'якими припоями, дротяна тканина [сітка], емблеми металеві до транспортних засобів, 
жалюзі металеві, жердини металеві, жерсть [бляха] біла, жиклери металеві/сопла металеві/форсунки металеві, 
завіси металеві, загвіздки [заколесники, шплінти] металеві, заклепки металеві, закріпи [тюбінги] металеві, 
закріпини металеві для нафтових свердловин, закупорювальні ковпачки металеві, залізний дріт, залізничні 
стрілкові переводи [стрілки], залізничні шпали металеві, залізні руди, залізні смуги [обручеві], залізні частини 
вікон, залізні частини дверей, залізо, необроблене або частково оброблене, замки металеві до сумок, замки 
металеві до транспортних засобів, замки металеві, крім електричних, замки навісні, замки пружинні, запобіжні 
ланцюги металеві, заскочки [засуви] замкові, застібки до посудин, вмістищ металеві, застібки металеві до коробок 
[скриньок], застібки металеві до пляшок, засуви запірні металеві засуви плоскі, засувки до стулкових вікон 
металеві, затискачі металеві до тросів [канатів] і труб, затички [чопи] металеві, затички [чопи] металеві стінні, 
захвати [затискачі] металеві, захисні дорожні напрямники металеві, захисні огорожі для дерев металеві, 
защільники металеві будівельні, защіпки [клямки] металеві, збірні будинки [комплекти] металеві, звичайні 
метали, необроблені або частково оброблені, з'єднини металеві для труб, з'єднувальні муфти до труб металеві, 
з'єднувачі ланцюгові металеві, з'єднувачі металеві до кабелів [жильників] неелектричні, зливки звичайних 
металів, знаки дорожні несвітиві, немеханічні, металеві, знаки несвітиві, немеханічні, металеві, зовнішні заслони 
[жалюзі] металеві, золотий припій, зупинники [стопори] до воріт металеві/зупинники [стопори] до хвірток 
металеві, індій, кабіни для переодягання металеві, кабіни металеві для фарбування пирскачем 
[пульверизатором], кадмій, канати [троси] до канатних [підвісних] доріг, канати металеві, каркаси металеві на 
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оранжереї [теплиці], карнизи металеві, кермети [металокерамічні матеріали], кігті, шпичаки металеві на взуття 
[для лазіння], кілки [нагелі] металеві, кілки до наметів металеві, кільця із звичайних металів до ключів, кільця 
металеві [упорні], кільця металеві до держаків, кільця насадні металеві, кісся металеві [держална до кіс], ключі, 
кобальт необроблений, ковадла, ковадла [перемісні], ковзанки [конструкції металеві], ковпаки металеві на 
димарі, ковпачки [накривки] металеві до пляшок, кокілі [ливарні форми постійні], колектори металеві до 
трубопроводів, колінчасті патрубки металеві, коліщата до меблів металеві, коліщата металеві до ліжок, коліщата 
металеві до розсувних дверей, колони [стояки, стовпи] металеві до споруд і конструкцій, колючий дріт, коминкові 
металеві підставки під дрова, консервні банки металеві, консолі металеві будівельні, конструкції металеві, 
конструкції металеві на велосипедні стоянки, контррейки металеві, корзини металеві, коробки [скриньки] із 
звичайних металів, котки металеві немеханічні для гнучких труб, крани металеві до бочок, кременистий 
[силіцидний] чавун [феросиліцій], кріпильні гвинти металеві до тросів [канатів], кульки сталеві, курники металеві, 
кутники сталеві, ланцюги для худоби, ланцюги металеві, латунь, необроблена або частково оброблена, ливарні 
форми металеві, лимоніт [бурий залізняк], листовий метал, литво сталеве, ляди металеві до колодязів оглядових, 
магній, манган [марганець], матеріали металеві для підвісних доріг [фунікулерів], матеріали металеві для 
рейкових колій, меморіальні дошки [плити] металеві, металеві з'єднувачі до тягових пасів, металеві клітки для 
диких тварин, метали у формі порошку, мийки [щітки, сітки] металеві, мідний дріт неізольований, мідні кільця, 
мідь, необроблена або частково оброблена, молібден, надгробники металеві, надгробні пам'ятники з бронзи, 
надгробні пам'ятники металеві, надгробні плити металеві, надгробні стели металеві, накладки стикові до рейок, 
наконечники до ціпків [ковіньок, тростин] металеві, наконечники металеві до канатів [кодол], тросів, намотувальні 
котки металеві немеханічні для гнучких труб, напірний трубопровід металевий, наручники, насадки металеві, 
настили металеві, натягальні з'єднувачі, натягачі для дроту [натягальні з'єднувачі], натягачі для металевих пасів 
[натягальні з'єднувачі], натягачі для пасів металеві, натягачі до сталевих стрічок [натягальні з'єднувачі], 
нейзильбер, нитки металеві перев'язувальні, нікель, ніобій, ніпелі шприців для густого мастила, ножові руків'я 
[рукоятки] металеві, номери будинків металеві несвітиві, номерні [реєстраційні] таблички металеві, обмежувачі 
вантаження металеві для залізничних вагонів, обручі металеві на бочки [барила], обшивка металева для 
конструкцій і споруд, огорожі металеві, огорожі металеві для могил, оздоби металеві до карнизів, олово [цина], 
опаковання з білої жерсті [бляхи], опалубки металеві на бетон, опори металеві до електропередавальних 
ліній/стовпи металеві до електропередавальних ліній, остроги [шпори], ошурки металеві, пальці [металеві 
вироби]/шпонки [металеві вироби]/штифти [металеві вироби], пам'ятники металеві, панелі будівельні металеві, 
панельні стінні обшиви металеві, паси [смуги] металеві для переміщування вантажів, пастки для диких тварин, 
перевесла металеві до снопів, перев'язувальні нитки металеві на сільськогосподарські потреби, переділки 
металеві, перемички металеві, піддашки металеві будівельні, піддони металеві для перевозіння вантажів, 
піддони металеві для переміщування вантажів, підлоги металеві, підлогові плитки металеві, підпори металеві, 
підставки металеві під бочки, плавучі вмістища металеві, плавучі причали металеві для швартування суден, 
планки металеві, платформи складні металеві, плити будівельні металеві, плитка металева будівельна, плитка 
підлогова металева/плиткове підлогове покриття металеве, поворотні круги [рейкові колії], погруддя із звичайних 
металів, поздовжні балки [частини сходів] металеві, покрівельна черепиця металева, покрівельні кутники 
защільнювальні металеві, покрівельні риштаки [водостічні жолоби] металеві, покрівлі металеві, поперечки 
металеві, пороги дверні [лежні] металеві, посріблені сплави [стопи] олова [цини], посудини металеві для 
зберігання кислот, поштові скриньки металеві, пристрої для відлякування птахів, що приводяться до дії вітром, 
металеві, причальні бочки металеві, прокладки регулівні металеві, протитертьові сплави [стопи], пружини 
металеві/ресори металеві, прутки металеві для зварювання, прутки металеві для паяння твердими припоями, 
прутки металеві для твердого паяння і зварювання, ракетозапускальні платформи металеві, рами металеві 
будівельні, рейки металеві, решітки металеві, ринви [водостічні труби] металеві, риштовання металеве, рогаті 
ковадла, розгалужувальні патрубки металеві, розпізнавальні таблички металеві, віконниці [заслони, штори] 
сталеві,руди металів, ручки кулясті металеві, самозаймисті метали, свинарники металеві, свинець [оливо], 
необроблений або частково оброблений, свинцеві пломби, сейфи [шафи неспаленні], серветкові вмістини закріпні 
металеві, сигнальні панелі несвітиві, немеханічні, металеві, сітки протикомахові металеві, склепи металеві, скоби 
[скріпи] металеві для переміщування вантажів, скоби із звичайних металів/хомути із звичайних металів, скребачки 
для взуття, скриньки металеві на гроші, скриньки металеві на інструменти, сплави [стопи] із звичайних металів, 
сплави [стопи] нікелю-срібла, споруди [конструкції] металеві перемісні, срібний припій, сталевий дріт, сталеві 
конструкції, сталеві опори [стовпи, стояки, щогли], сталеві пластини/сталеві плити/сталеві сляби, сталеві смуги, 



сталеві труби, сталь злегована, сталь листова, сталь молібденова [феромолібден], сталь, необроблена або 
частково оброблена, станіоль [фольга олов'яна], статуї із звичайних металів, стелини металеві, стійла металеві, 
стільці-стрем'янки металеві, стінна плитка металева, стінне личковання металеве [будівельне], стінні покриви 
металеві [будівельні], стовпи [палі] металеві, стовпи металеві для афіш, об'яв, стопори [зупинники, обмежники] 
металеві, стрижні металеві для поручнів і огорож, стрічки металеві для пакування або перев'язування, стропи 
металеві для переміщування вантажів, стулкові вікна металеві, суднові трапи металеві перемісні для пасажирів, 
східці [щаблі] металеві, сходи металеві, таблички до надгробних каменів металеві, тантал [метал], таці [підноси] 
металеві, тверді припої, телеграфні стовпи металеві, телефонні кабіни [будки] металеві, теплиці [оранжереї] 
перемісні металеві, титан, томпак, троси металеві [неелектричні], троси сталеві, труби металеві, труби металеві до 
центрального опалювання, трубопроводи металеві, трубопроводи металеві до вентиляційного і 
кондиціювального устаткування, тумби металеві для швартування, турнікети металеві, феровольфрам, феротитан, 
фігурки [статуетки] із звичайних металів, фітинги [обладунки] металеві до вікон, фітинги [обладунки] металеві до 
ліжок, фітинги [обладунки] металеві до меблів, фітинги [обладунки] металеві до трубопроводів стисненого 
повітря, фітинги [обладунки] металеві до трун, фланці металеві, флюгери металеві, фольга металева для 
обгортання і пакування, форми металеві на лід, хомути [гаки] [затискачі] металеві для кріплення труб, хром, 
хромова сталь [ферохром], хромові руди, художні вироби з бронзи, художні вироби із звичайних металів, цвяхи, 
цвяхи без головок/цвяхи з широкими головками [оббивкові], цинк, цирконій, чавун, необроблений або частково 
оброблений, частоколи металеві, шарніри металеві, шафи [рундуки] металеві на м'ясо / шафи [рундуки] металеві 
на харчі, шпунтові палі [шпунтини] металеві, шухляди металеві на інструменти, щогли металеві, ящики [рундуки, 
скрині] металеві 

 

Клас 7: Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з’єднувачі, зчепи та 
передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з 
ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати 

автоматичні якорі шлюпкові, аерографи для фарбування, аероконденсатори, алмази склорізальні [деталі машин], 
амортизатори [плунжери] [деталі машин], антифрикційні [протитертьові] підчіпники [вальниці] [деталі машин], 
апарати для виробляння газованих напоїв, апарати для виробляння газованої води, апарати для виробляння 
мінеральних вод, апарати для очищання ацетилену, апарати для подавання під тиском пива, барабани [деталі 
машин], барвильні машини, бетономішалки [машини], блоки [коловороти, шківи], блоки [коловороти, шківи] 
[деталі машин], бобіни [деталі машин]/котки [деталі машин]/шпулі [деталі машин], борони, борошномельні 
машини, бритвогострильні [лезогострильні] машини, броварські машини, букси [втулки] для шийок валів [осей] 
[деталі машин], бульдозери, бункери [воронки] [вивантажувальні механічні], бурильне [свердлувальне] 
устатковання/свердлильні верстати, бурові [свердлові] головки [коронки] [деталі машин], вагонопідіймачі, 
вакуумні насоси [помпи] [машини], вальці прокатних станів, вантажні похилі площадки, платформи, вантажні 
стріли/дерик-крани, вентилятори до двигунів, верстати [металорізальні], верстати для внутрішнього нарізування 
[виготовляння різьби [нарізі] на внутрішній поверхні]/гайконарізувальні верстати [виготовляння різьби [нарізі]], 
верстати для зовнішнього нарізування [виготовляння різьби [нарізі] на зовнішній поверхні], верстати для 
остаточного обробляння, вивозильні засоби гірничі [засоби для відкатки], видувальні машини, випускові патрубки 
до двигунів, випускові труби до двигунів, витискальні, гофрувальні машини, вібратори промислові [машини], 
віджимальні машини для прання, відкидні клапани [деталі машин], відцентрові млини, відцентрові насоси 
[помпи], віконні відчинники гідравлічні, віконні відчинники електричні, віконні відчинники пневматичні, віконні 
зачинники гідравлічні, віконні зачинники електричні, віконні зачинники пневматичні, вільноходові колеса, крім 
призначених до наземних транспортних засобів, віялки, вкладні для підчіпників [вальниць] [деталі машин], 
водовіддільники [зливні крани], водонагрівачі [частини машин], волочильні стани, вороти [лебідки], ворсувальні 
машини, всмоктувальні машини промислові, вугільні комбайни [врубові машини], вугляні щітки до електричних 
машин, вулканізувальні апарати, газонокосарки [машини], гальванувальні машини, гальмові колодки, крім 
призначених до транспортних засобів, гальмові підкладні, крім призначених до транспортних засобів, гальмові 
сегменти, крім призначених до транспортних засобів, генератори змінного струму, генератори постійного струму, 
генератори струму, гідравлічні двигуни, гідравлічні турбіни, гідротрансформатори, крім призначених до наземних 
транспортних засобів, гірничі машини, гірничі свердла [бури], глушники до двигунів, гнульні машини, голководи 
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[каретки] плетільних машин, головки циліндрів до двигунів, голчасті стрічки [деталі чесальних машин], гончарні 
круги, гострильні [точильні] кружала [деталі машин]/шліфувальні кружала [деталі машин], гострильні верстати, 
граблі [гребки] до згрібальних машин, гравіювальні машини, гроновідокремлювачі [машини], грязевловлювачі і 
грязеназбирувачі [машини], дверні відчинники гідравлічні, дверні відчинники електричні, дверні відчинники 
пневматичні, дверні зачинники гідравлічні, дверні зачинники електричні, дверні зачинники пневматичні, двигуни 
до літаків, двигуни до повітроплавних апаратів, двигуни до транспортних засобів на повітряній подушці, двигуни 
до човнів, двигуни на стисненому повітрі, двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів, 
деаератори [знегазівники] питної води, дезінтегратори, декелі [деталі друкувальних машин], деревообробляльні 
верстати, дернорізи, діафрагми [мембрани] до насосів [помп], ділильні пристрої, діропробивальні машини, 
довбальні верстати, доїльні апарати, долота для верстатів, дорогобудівні машини, дорогозамітальні самохідні 
машини, дорожні котки, дренажні машини, дрилі електричні ручні, дробарки [ступи] [машини], дробарки кухонні 
електричні, друкарські верстати, друкарські машини, друкарські форми, друкувальні валки до машин, друкувальні 
верстати, друкувальні машини, друкувальні циліндри, ежектори [струминні помпи], екскаватори, екскаватори 
одноківшові/лопати механічні, електричні апарати для ущільнювальної пластмаси [пакування], електричні 
зварювальні апарати, електричні лискувальні машини для взуття, електричні лискувальні машини для паркету, 
електричні молоти, електричні пристрої для пересування запон, електрогенератори, електрогенератори аварійні, 
допоміжні, запасні, електрогенератори до велосипедів, електродвигуни, крім призначених до наземних 
транспортних засобів, електроди для зварювальних машин, електродугові зварювальні апарати, електродугові 
різальні апарати, електромеханічне обладдя для готування їжі, електромеханічні апарати для готування напоїв, 
електромеханічні машини для хімічної промисловості, ескалатори, етикетувальні [наличкувальні] 
машини/маркувальні машини, жарові труби до котлів парових машин, живильники до парових котлів машин, 
жниварки, жниварки [машини]/косарки [машини], жниварки-снопов'язалки, жорна млинові, завантажувально-
розвантажувальні механізми, закупорювальні машини промислові, залізницебудівні машини, запалювачі до 
двигунів внутрішнього згоряння, запечатувальні машини для пляшок, збивачки [спінювачі] електричні побутові, 
зварювальні агрегати електричні, зварювальні апарати газові/паяльні апарати газові, згрібальні машини, 
зерновідокремлювачі, зернозбиральні комбайни, зернолущильні машини, з'єднувачі [частини двигунів], 
з'єднувачі валів [машини], змішувачі електричні побутові, знежирювальні апарати, зубчастоколісні механізми 
машин, зчеплення, крім призначених до наземних транспортних засобів, зшивальні [брошурувальні] машини, 
інжектори [упорскувачі] до двигунів, інкубатори для яєць, кабестани, кавові млинки, крім ручних, 
каландри/листоправильні машини, калібрувальні машини, каменеобробляльні машини, верстати, канавокопачі 
[плугові], канати [троси] керувальні до машин або двигунів, капоти [деталі машин]/кожухи [деталі машин], 
карбюратори, карбюраторні живильники, картери машин і двигунів, каталітичні конвертори, керувальна 
апаратура ліфтів/керувальна апаратура підіймачів, керувальні механізми гідравлічні до машин і двигунів, 
керувальні механізми до машин або двигунів, керувальні механізми пневматичні до машин і двигунів, кільця до 
кулькових підчіпників [вальниць], кільця поршневі, клапани [деталі машин], клеїльні пістолети електричні, 
клепальні машини, ковпачкувальні машини для пляшок, колеса машин, колінчасті [корбові] вали, компресори 
[машини], компресори до холодильників і рефрижераторів, компресори повітряні, конвеєри [транспортери] 
[машини], конвертори стале варильні, конденсатори пари [деталі машин], конденсувальне устаткування, копальні 
машини, копри [трамбівки] [машини], корби [деталі машин], коркувальні машини для пляшок, коробки на 
друкарські матриці, коробки передавальні, крім призначених до наземних транспортних засобів, корпуси [деталі 
машин], котки [бобіни, шпульки] до ткацьких верстатів, котки механічні для гнучких труб, котли парових машин, 
кошикові преси, крани [деталі машин або двигунів], крани підіймальні, кронштейни підвісні [деталі машин], 
кувальні молотки, кулькові підчіпники [вальниці], культиватори [машини], кухонні комбайни електричні, кухонні 
машини електричні, лампи паяльні газові, ланцюги до підіймачів [елеваторів, ліфтів] [деталі машин], ланцюгові 
пилки, лезотримачі [різцетримачі] [деталі машин], ливарні машини, ливарні форми [виливниці][деталі машин], 
лискувальні машини і апарати електричні, лінотипи [набиральні машини [друкарські]], ліфти, ліфти [підіймачі] 
вантажні, лопаті [лопатки] [деталі машин], лущильні машини/просіювальні машини, магнетозапалювачі, 
маніпулятори автоматичні, маслоробні машини, маснички для збивання масла, мастильні кільця [деталі машин], 
мастильні коробки [деталі машин], мастильні насоси [помпи], мастильні пристрої [деталі машин], матриці 
друкарські, маховики машин, машини [пристрої] для викінчувального [механічного] обробляння, машини для 
білення/машини для фарбування клейовими фарбами, машини для виготовляння макаронних виробів, машини 
для виготовляння мережива, машини для виготовляння сосисок, машини для виготовляння стереотипів, машини 



для виробляння бітуму [асфальту], машини для виробляння цукру, машини для друкування на металевих 
пластинах, машини для земляних робіт, машини для зрізання вичиненої шкіри, машини для миття пляшок, 
машини для обробляння вичиненої шкіри, машини для обробляння і збагачування руд, машини для обробляння 
пластмас, машини для обробляння скла, машини для обробляння тютюну, машини для паперового виробництва, 
машини для подрібнювання [переробляння] сміття, машини для просіювання попелу, машини для стриження 
тварин, машини для текстильної промисловості, машини для ущільнювання відходів/машини для ущільнювання 
сміття, машини і апарати для миття килимів і оббивкових тканин електричні, машини і апарати електричні для 
лискування воском, машини і механізми для книгооправних [палітурних] робіт, машинне знаряддя для 
виготовляння пазів, прорізів, канавок тощо, металообробні верстати, механізми для натягування струн ракеток, 
механізми для складання велосипедів, механічні кормороздавачі для худоби, механічні молоти, мийне 
устатковання для транспортних засобів, мийні апарати, мийні апарати високого тиску, міздрильні машини, 
міксери [змішувачі] [машини], місильні [перемішувальні] машини, міхи [машини]/повітродувні машини, міхи 
ковальські, мішалки, млини [машини], млинки побутові, крім ручних, молотарки, молоти [молотки] [деталі 
машин], молочарні [машини], молочні сепаратори, мостові крани, мотокультиватори [культиватори з мотором], 
мотузосукальні машини, муфти зчеплювання, крім призначених до наземних транспортних засобів, м'ясорубки 
[машини], нагнітальні клапани [деталі машин], нагнітачі, назбирувачі накипу в котлах парових машин, накладки 
гальмові, крім призначених до транспортних засобів, намотувальні апарати механічні, напрямники верстатів, 
машин, насоси [помпи] [машини], насоси [помпи] [частини машин і двигунів], насоси [помпи] для пива, насоси 
[помпи] до нагрівального устаткування, нафтоочищальні машини, ножиці для металу електричні, ножиці 
електричні, ножі [деталі машин]/різці [деталі машин], ножі [добувачки] консервні електричні, ножі до січкарень, 
ножі електричні, ножі косарок, ножні стартери до мотоциклів, обгортальні машини, обертові друкувальні машини, 
обметувальні [підрублювальні] швацькі машини, обплітальні машини, обприскувачі [машини]/пульверизатори 
[машини], опори для підчіпників [вальниць] [деталі машин], осі [вали] машин, очищальні апарати парові, 
пакувальні машини, паливні насоси [помпи] для станцій технічного обслуговування, паливоощадники до двигунів, 
панчішні, трикотажні верстати, паперорізальні машини промислові, папероробні машини, парові каландри для 
тканин перемісні, парові машини, пароолійні відокремлювачі [сепаратори], паросепаратори 
[паровідокремлювачі], паси вентиляторів до двигунів, паси до машин, паси до транспортерів, конвеєрів, паси 
тертьові до шківів, паси тягові до генераторів постійного струму, паси тягові до двигунів, паси, привідні ремені, 
стрічки для підіймачів [елеваторів, ліфтів], патрони [оправки, планшайби] [деталі машин], паяльники газові, 
паяльники електричні, паяльні апарати електричні, паяльні газові трубки, паяльні лампи, педальні рушії до 
швацьких машин, перегрівачі, передавальні вали, крім призначених до наземних транспортних засобів, 
передавальні зубчасті механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів, передавальні ланцюги, 
крім призначених до наземних транспортних засобів, перетворювачі палива до двигунів внутрішнього згоряння, 
перцеві млини, крім ручних, пилки [машини], пилкові полотна [деталі машин], пиловидалівне очищальне 
устаткування, пиловсмоктувальне очищальне устаткування, пилососи, пиляльні верстати [частини машин], 
підіймальні механізми, підіймачі, підіймачі, крім призначених для лижників, підойми [машини], підчіпники 
[вальниці] до передавальних валів, підчіпники [вальниці] роликові [голкові], пістолети [інструменти, що 
використовують вибухівку], пістолети-пирскачі для фарб, плетільні [трикотажні] машини, плуги, плугові лемеші, 
пляшконаповнювальні машини, пневматичні машини, пневматичні молоти, молотки, пневматичні пістолети для 
видавлювання мастик, пневматичні транспортери, пневматичні трубопровідні транспортери/трубопровідні 
транспортери пневматичні, повітровсмоктувальні машини [для пилу тощо], повітродувні машини або вентилятори 
для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна, повітродувні машини для стискання, всмоктування і 
переміщування газів, повітрювальні насоси [помпи] до акваріумів, повітряні конденсатори, повітряні насоси 
[помпи] [гаражне устатковання], подавачі [деталі машин], подавачі паперу [друкування], подрібнювачі кухонні 
електричні, поршні [деталі машин або двигунів], поршні двигунів, поршні циліндрів, посудомийні машини, 
пральні машини, пральні машини з передоплатним механізмом, прасувальні машини, прасувальні преси, преси 
[машини промислові], преси для вина, преси для гарячого штампування, преси для кормів, припасовувальні 
верстати/шліфувальні верстати, пристрої для очищання випускних газів двигунів, пристрої для переміщування 
вантажів на повітряній подушці, пристрої до пилососів для пирскання парфумами і дезінфікувальними засобами, 
пробійники до діропробивальних машин, прокатні стани, промивальні машини, прополювальні [полільні] 
машини, просіювальне устатковання, просмолювачі [гудронатори] [машини], пружини [ресори] [деталі машин], 
прядильні верстати, прядильні машини, прядки, пудлінгувальні [рудопромивальні] машини, п'яльці до 



вишивальних машин, п'яткові машини, радіатори [охолоджувальні] до двигунів, реактивні двигуни, крім 
призначених до наземних транспортних засобів, регулятори [частини машин], регулятори кількості обертів до 
машин і двигунів, регулятори тиску [деталі машин], редуктори [зменшувальні, знижувальні передавачі], крім 
призначених до наземних транспортних засобів, редукційні клапани [деталі машин], рейкові і трибові підойми, 
рейковкладальні машини, ремізи ткацьких верстатів, ремізки ткацьких верстатів, різаки газові, різальні верстати, 
різальні інструменти [деталі машин], різальні машини, роботи [машини], розбризкувачі стічної води, розливальні 
машини, розподільчі машини автоматичні/торговельні автомати, розподільчі пристрої для липких стрічок, 
розширні посудини [частини машин], рухомі доріжки, ручні інструменти, крім з ручним рушієм, рушійні 
механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів, сальники [деталі машин], самомастиві 
підчіпники [вальниці], саморегулівні паливні насоси [помпи], сатинувальні машини, свердлильні головки [деталі 
машин], свердлові [бурові] вежі [вишки], плавучі або неплавучі, свердлові патрони [деталі машин], свічки запалові 
до дизельних двигунів, свічки запалювальні до двигунів внутрішнього згоряння, сепаратори [відокремлювачі], 
сигаретні машини промислові, сита [решета] [машини або деталі машин], сита [решета] [машини], сівалки 
[машини], сільськогосподарське знаряддя, крім ручного, сільськогосподарські елеватори, сільськогосподарські 
машини, сіноворушилки [машини], сінов'язалки, снопов'язалки, сітковитягальні машини [рибальство], січкарні, 
снігоочисники, снопов'язалки [машини], соковичавниці електричні побутові, сортувальні машини промислові, 
стакани доїльних апаратів, станини верстатів, стартери до двигунів, статори [частини машин], столи машин, 
стригальні машини, стрічкові транспортери, конвеєри, стругальні верстати, суднові двигуни, супорти верстатів 
[деталі машин], теплообмінники [деталі машин], термічні списи для пропалювання отворів [машини], тертки для 
овочів [машини], тіпальні машини, тіпальні машини електричні, тістомісильні машини, ткацькі машини, токарні 
верстати, торбинки до пилососів, трансмісії [передавачі] до машин, трансмісії [передавачі], крім призначених до 
наземних транспортних засобів, тримачі різальних інструментів до верстатів і машин, труби парових котлів 
[частини машин], турбіни вітрові, турбіни, крім призначених до наземних транспортних засобів, турбокомпресори, 
тягові двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів, тягові ланцюги, крім призначених до 
наземних транспортних засобів, універсальні карданні шарніри, упаковувальні машини, фарбувальні машини, 
фартухи [деталі машин], фільтри [цідила] [деталі машин або двигунів], фільтри [цідила] для очищання 
холодильного повітря в двигунах, фільтри [цідила] змінні до цідильних [фільтрувальних] машин, фільтрпреси, 
фільтрувальні [цідильні] машини, фітинги [обладунки] котлів парових машин, формувальні машини, 
фотонабиральні машини, фрезувальні верстати, хліборізальні машини, цапфи валів, осей [деталі машин]/чопи 
валів, осей [деталі машин]/шийки валів, осей [деталі машин], центральне вакуумне очищальне устаткування, 
центрифуги [машини], центрифуги віджимальні [сушильні машини], циліндри двигунів, циліндри машин, 
цинкувальні машини, чесальні машини, чистильні машини електричні, човники [деталі машин], чорнильні 
пристрої до друкувальних машин, шатуни до машин і двигунів, швацькі машини, шевські копили [деталі машин], 
шланги до пилососів, шрифтоливарні машини, штампувальні машини, штемпелювальні машини, штопальні 
машини, щітки [деталі машин], щітки до генераторів постійного струму, щітки з електричним рушієм [деталі 
машин]. 

 

Клас 8: Ручне знаряддя та інструменти; ножі, виделки, ложки; холодна зброя; бритви 

абразивні інструменти ручні, алмази до склорізів [частини ручних інструментів], апарати для нищення рослинних 
шкідників, багнети, бритви електричні або неелектричні, бритвогострильні паски, бури [ручні інструменти], 
бучарди/молотки з гострими кінцями, важелі, валяльне знаряддя [ручні інструменти], виделки столові, викрутки, 
вила, вмістинки з приладдям для бриття, воротки [до мітчиків] [ручні інструменти], врубні бари, газонокосарки 
[ручні інструменти], гайковерти [ручні інструменти]/гайкові ключі [ручні інструменти], гарпуни, гарпуни для 
рибалення, гострильні бруски [мантачки], гострильні інструменти викінчувальні, гострильні кружала [точила] 
[ручні інструменти], гострильні паски з вичиненої шкіри, гострі різальні інструменти [ручні], гострогубці/щипці, 
гофрувальне знаряддя металеве, гофрувальні праски, граблі [ручне знаряддя], граблі для вирівнювання, 
гравіювальні голки, держаки гострильних каменів, держаки різальних інструментів, діропробивальні кліщі [ручні 
інструменти], довбні [ручні інструменти], долота [стамески], долота довбальні, доточки до коловоротів для 
мітчиків, дрилі, електричні або неелектричні кусачки для нігтів, загострювальні інструменти, заступи [ручне 
знаряддя], затискачі для теслярських або бондарських робіт, зброя холодна, зензубелі, зенківки [ручні 
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інструменти], знаряддя для видаляння волосся, електричне і неелектричне, знаряддя ручне для завивання 
волосся, зубила [ручні інструменти], зубила канавкові [ручні інструменти], інструменти для вибивання номерів, 
інструменти для відкривання устриць, інструменти для проколювання вух, інструменти для таврування худоби, 
калівки, каменедробильні молотки, карбівки [ручні інструменти], кастети, квиткові компостери, кернери [ручні 
інструменти], кинджали, кирки [кайла] [ручні інструменти], киркомотики, киянки [ручні інструменти], кільцеві 
нарізувальні дошки [для виготовляння різьби [нарізі]], кільця до кіс, клепала [ручні інструменти], клепальні 
молотки [ручні інструменти], клинки [зброя], кліщі, кліщі для видаляння ізоляції [ручні інструменти], коловороти 
свердлильні, коминкові міхи [ручне знаряддя], конопатки, копаниці [ручне знаряддя], копили шевські, коси, коси 
з коротким кіссям, косинці [ручні інструменти], кочерги, леза [ручні інструменти], леза бритв, леза до рубанків, 
леза ножиць, лезогострильні інструменти, лещата, лещата верстатні [ручне знаряддя], ливарні ковші [ручні 
інструменти], лискувальне знаряддя, лискувальні інструменти електричні або неелектричні для нігтів, ложки, 
ломи, лопати [совки] [ручне знаряддя], лопатки [садові], льодоруби, манікюрні набори, манікюрні набори 
електричні, мастихіни [лопатки для художників], мачете, машинки особисті електричні або неелектричні для 
стриження волосся, мечі [шпаги], міліцейські кийки, мітчики [ручні інструменти], молоти [молотки] [ручні 
інструменти], молоти ковальські [ручні], молотки каменярські, мотики [ручні інструменти], мотики виноградарські 
[ручні інструменти], мулярські лопатки, м'ясорубки [ручні інструменти], набори педикюрних інструментів, надфілі, 
наждачні круги, наждачні напилки, напилки [інструменти], нарізувальні головки [плашки] [для виготовляння 
різьби [нарізі]] [ручні інструменти], насоси [помпи] ручні, натягачі для дроту металевого [ручні інструменти], 
натягачі для стрічок металевих [ручні інструменти], ниткозасилювачі [пристосовання для засилювання нитки в 
голку], ножиці, ножиці [машинки ручні] для стриження худоби, ножиці для ґнотів, ножиці для металу, ножиці для 
стриження [ручні інструменти], ножиці садові, ножиці садові для гілок дерев, ножиці садові криві, ножі, ножі 
[добувачки] консервні неелектричні, ножі для копит [ратиць], ножі для луски, ножі для піци неелектричні, ножі 
для щеплювання, ножі криві, ножі мисливські, ножі м'ясницькі, ножі садові криві, ножі складні, ножові вироби, 
обценьки [ручні інструменти], овочеподрібнювачі [овочерізки тонкого різання], овочерізки, очкувальні ножі, 
патрони до розверток, перфоратори [ручні інструменти], пилки [ручні інструменти], пилки ажурні, пилки лучкові, 
пилочки для нігтів, пилочки для нігтів електричні, пирскачі інсектицидні, підойми ручні, пінцети [щипці для 
дрібних речей], пінцети для видаляння волосся, пістолети [ручні інструменти], пістолети для конопачення 
неелектричні, пістолети ручні для видавлювання мастик, піхви на мечі, шаблі, шпаги тощо [холодну зброю], 
плодозніми [плодознімачі] [ручне знаряддя], поверхнезрізальні ручні інструменти, повітряні насоси [помпи] з 
ручним рушієм, полільні вила [ручне знаряддя], полотна до пилок [частини ручних інструментів], пояси-тримачі 
інструментів, праски, праски неелектричні [ручне знаряддя], пристрої для збирання монет, пристрої для 
протягування кабелів [ручні інструменти], пристрої для татуювання, пристрої та інструменти для здирання шкур із 
забитої худоби, пробійники [ручні інструменти], пробійники для вибивання шплінтів, пробійники каменярські, 
прополювальне [полільне] ручне знаряддя, рамки до ручних пилок, рашпілі [ручні інструменти], різальні 
інструменти [ручні], різальні інструменти для труб, різальні частини ручних інструментів, різці, різці гравіювальні 
[ручні інструменти], розвертки [різальний інструмент], розпорошувачі [пульверизатори] для інсектицидів [ручне 
знаряддя], розширювачі труб [ручні інструменти], рубанки, рубанкові залізка, ручки до пилок, ручне знаряддя для 
зціджування [переливання] рідини, ручні дрилі [ручні інструменти], ручні інструменти для виробляння жолобів, 
ручні інструменти з ручним рушієм, ручні машинки для стриження бороди, ручні машинки для стриження тварин, 
садівниче [городницьке] ручне знаряддя, садові ножі, сапи [ручні інструменти], свердла [ручні інструменти], 
свердла порожняві [частини ручних інструментів], свердлики [ручні інструменти], свердлові патрони [ручні 
інструменти], секатори, серпи, сікачі [ножі]/шатківниці, сільськогосподарське ручне знаряддя, скибкорізки сирні 
неелектричні, скребкові ручні інструменти, сокири, сокири для довбання отворів, сокирки, сокирки бондарські, 
столове срібло [ножі, виделки, ложки], столові набори [ножі, виделки, ложки], струги, ступи для подрібнювання, 
стусла [ручні інструменти], тавра, тесла [інструменти], теслярські свердла, товкачі [ручні інструменти]/трамбівки 
[ручні інструменти], токарні різці круглі [ручні інструменти], точила сталеві, точильні камені, трамбівки для 
ущільнювання ґрунту [ручне знаряддя], тріскачки [ручні інструменти], труборізи [ручні інструменти], футляри на 
бритви, хобі-ножі [у формі скальпеля], цвяхотяги, черпаки [ручне знаряддя], черпаки для вина, чесала [ручні 
інструменти], шабери [ручні інструменти], шаблі, шарошки [ручні інструменти], швайки, шила, шкуродерські 
інструменти і знаряддя, шпаклі [ручні інструменти], штампи [ручні інструменти], щипці горіхолускальні, щипці для 
задирок, щипці для нігтів, щипці для підкручування вій, щипці до цукру, щипці кучерявильні [для завивання 
волосся], яйцерізки неелектричні. 



 

Клас 9: Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, 
сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти 
для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання 
електрики;  апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії 
інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів 
з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп’ютери; комп’ютерні 
програмні засоби; пристрої для гасіння вогню 

3D-окуляри, автомати для продавання квитків, автоматичні касові машини [банкомати], автоматичні керувальні 
пристрої до транспортних засобів, автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів, 
автостоянкові лічильники [часу], аерометри, азбестовий одяг для захисту від вогню, азбестові рукавиці для захисту 
у разі нещасних випадків, азбестові щити для пожежників, актинометри, акумулятори електричні, акумулятори 
електричні до транспортних засобів, акустичні пристрої зв'язку, алідади, альтиметри, амперметри, анемометри, 
аноди, анодні батареї, антени, антикатоди, апарати для перевіряння оплати поштовими марками, апарати 
електричні для дистанційного запалювання, апарати і устатковання, крім лікарських [медичних], що виробляють 
рентгенівське проміння, апарати лабораторні для ферментації [бродіння], апаратура для дистанційного 
керування, апаратура, крім лікарської [медичної], для аналізування, апертометри [оптичні], ареометри для кислот 
[ацидометри] акумуляторні, астрономічні прилади та інструменти, аудіо-, відеоприймачі, аудіовізуальні навчальні 
засоби, бакени [буї, маяки] світиві, баласти до освітлювальних пристроїв, банки акумуляторів електричних, 
барвильні картриджі незаправлені до принтерів та фотокопіювальних апаратів, барометри, батареї для 
запалювання, батареї електричні, безміни [ваги], бетатрон, бінокл, блоки пам'яті комп'ютера, бронежилети 
[жилети непробивні], бусолі/компаси, ваги, ваги мостові, ваги-платформи, важелі звукознімачів до програвачів, 
важки прямовисні, вакуумметри, варіометри, взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню, 
виводи [клеми] [електричні], вилки, розетки штепсельні тощо [електричні з'єднувачі], вимикачі електричні, 
вимикачі закриті електричні, вимірювальні давачі, вимірювальні інструменти, вимірювальні прилади, 
вимірювальні прилади електричні, вимірювальні пристрої, випрямлячі струму, високочастотна аппаратура, 
відгалужувальні коробки електричні, відеоекрани, відеокамери, відеокасети, відео-няня [відеопристрої для 
пильнування за немовлятами], відеотелефони, відповідачі телефонні, візири до фотоапаратів, віскозиметри, віхи 
[рейки] [геодезичні інструменти], вічка оптичні дверні, вказівні буї, вогнегасники\пристрої для гасіння вогню, 
волоконні оптичні жильники [кабелі], вольтметри, вольтододавальні пристрої, вушні затички для водолазів, 
пірнальників, газоаналізатори, газометри [вимірювальні інструменти], газорозрядні трубки електричні, крім 
світильних, галенітові кристали [детектори], гальванічні батареї, гальванічні елементи, гальванометри, гарнітура 
для телефоні, геліографи, геодезичні інструменти та прилади, гирі, важки, гігрометри, гідрометри, голки до 
програвачів, голограми, громовідводи [розрядники грозові], грузила до зондів, лотів, гудки, гучномовці, 
далекоміри, декомпресійні камери, денсиметри, денситометри, детектори, детектори диму, детектори 
фальшивих [підроблених] монет, джукбокси [дисководи з автоматичною заміною дисків до комп'ютерів], 
дзвоники сполохової сигналізації, дзеркала для контрольно-оглядових робіт, дзеркала оптичні, диктофони, 
динамометри, дискети, диски магнітні, дисководи до комп'ютерів, дистанційні переривники, дистилювальні 
апарати на наукові потреби, дифракційні мікроскопи, дихальні апарати для підводного плавання, дихальні 
апарати, крім апаратів штучного дихання, діагностичні апарати нелікарські [немедичні], діапроектори [слайдові 
[прозіркові] проектори], діафрагми для дослідницької апаратури, діафрагми до фотоапаратів, ДНК-чипи, 
додавальні машини, дозатори [дозувальні пристрої], дорожні знаки світиві або механічні, дорожні конуси 
[сигнальні], дрібні вимірювальні інструменти, дріт плавкий [топкий] з металевих сплавів [стопів], дросельні 
навитки [котушки], духовки [сушильні шафи] лабораторні/печі лабораторні дослідницькі, екрани фотографічні, 
експонометри, електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла, електричне устатковання для 
дистанційного керування виробничими процесами, електричні дверні дзвоники, електричні кабелепроводи 
[жильникопроводи], електричні огорожі, електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними 
стрілками, електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами, електролітичні ванни, 
електромагнітні навитки [котушки], електронні видання завантажні, електронні етикетки [налички] до товарів, 
електронні кишенькові перекладачі, електронні олівці [елементи дисплеїв], електронні оповіщальні дошки, 
епідіаскопи, ергометри, закодовані ідентифікаційні браслети магнітні, замки електричні, записники електронні, 



запобіжники від перенапруги, запобіжники плавкі [топкі], захисні засоби від рентгенівського проміння, крім 
призначених на лікарські [медичні] потреби, захисні костюми для пілотів, захисні маски, захисні окуляри для 
спорту, захисні шоломи до спорту, захисні шоломи, каски, збалансовувальні пристрої, звукові сигнальні пристрої, 
звуковідтворювальна аппаратура, звукозаписові диски, грамплатівки, звукозаписові носії, звукозаписові плівки, 
звукозаписувальна аппаратура, звукопередавальні апарати, звукопроводи, з'єднувальні затискачі електричні, 
з'єднувальні коробки електричні, з'єднувачі [обладдя для обробляння інформації], з'єднувачі електричних ліній, 
з'єднувачі електричні, з'єднувачі лінійні електричні, знаки механічні, знаки світиві, зонди на наукові потреби, 
зондувальні апарати і машини, зчитувачі [обладдя для обробляння інформації], зчитувачі штрихових кодів, 
інвертори електричні, індикатори [покажчики або реєстратори] тиску, індикатори 
нахилу/інклінометри/клінометри, інкубатори для бактерійних культур, інтерфейси до комп'ютерів, іонізатори, 
крім призначених для обробляння повітря або води, іскрогасники, кабелі [жильники] електричні, калібри, 
калібрувальні кільця, калькулятори кишенькові, капілярні трубки, каркаси електричних навиток [котушок], карти 
пам'яті до відеоігрових пристроїв, картки з інтегрованими мікросхемами [смарт-картки], картки-ключі кодовані, 
касети з відеоіграми, касети на фотоплатівки, касетні програвачі [плеєри], касові апарати, катоди, катодні 
протикорозійні пристрої, килимки під комп'ютерні мишки, кислотні гідрометри, кінематографічні плівки 
зекспоновані, кінокамери [камери кінознімальні], кнопки до дзвоників, коаксіальні жильники [кабелі], ковпачки 
захисні до штепсельних розеток, кодовані магнітні картки, колектори електричні, командові свистки для собак, 
компакт-диски [аудіодиски, відеодиски], компакт-диски [зчитна пам'ять], компаратори, компаси морські, 
комп'ютери, комп'ютерне ігрове програмне забезпечення, комп'ютерні клавіатури, комп'ютерні периферійні 
пристрої, комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок, комп'ютерні програми [завантажний програмний статок], 
комп'ютерні програми записані, комп'ютерні програми оперативного обслуговування [записані], комутаційні 
[перемикальні] електричні апарати, конденсатори електричні, контакти електричні, контактні лінзи, контрольно-
вимірювальні прилади до парових котлів, коригувальні лінзи оптичні, корпуси гучномовців, корпуси електричних 
акумуляторів, космографічні прилади, костюми для захисту від вогню/одяг для захисту від вогню, крапельнички, 
крокоміри, кронциркулі, циркулі [вимірювальні інструменти], круглі логарифмічні лінійки, кутовимірювальні 
інструменти, лабораторні лотки, лаги [вимірювальні інструменти], лазери, крім лікарських [медичних], 
лактоденсиметри, лактометри, лампи фотолабораторні, ланцюжки до пенсне, лептопи [портативні комп'ютери], 
лінзи до окулярів, лінійки вимірювальні, лінійки розкладні, ліхтарі фотографічні, ліхтарі, лампи оптичні, 
лічильники, лічильники обертів, лічильники пройденої відстані, лічильники пройденої відстані для транспортних 
засобів, логарифмічні лінійки, лотліні [троси до зондів], лупи [оптика], магніти, магніти декоративні, магнітні 
кодувальники, магнітні носії інформації, магнітні проводи, магнітні стрічки, магнітні стрічки для відеозаписування, 
манекени для аварійних випробувань, манометри, маски для зварювальників, математичні інструменти, 
матеріали для електричних мереж [проводи, кабелі, жильники], машини для важення, машини для рахування і 
сортування грошей, машини і прилади для випробовування матеріалів, меблі спеціальні лабораторні, мегафони, 
медіаплеєри портативні, мембрани [діафрагми] [акустичні], металодетектори промислові або військові, 
метеорологічні інструменти та прилади, метеорологічні кулі, метри [вимірювальні інструменти], метри швацькі, 
метрономи, механізми до жетонних передоплатних автоматів, мишки [комп'ютерні периферійні пристрої], мідний 
дріт в ізоляції, мікрометри, мікрометричні гвинти до оптичних приладів та інструментів, мікропроцесори, 
мікроскопи, мікротоми, мікрофони, мірні ланцюги [геодезичні], мірні ложки, модеми, монітори [комп'ютерні 
програми], монітори [комп'ютерні складники], монтажні пристрої для кіноплівок, мореплавні прилади та 
інструменти, морські глибиноміри, морські прилади сигнальні, музичні автомати передоплатні, мультфільми 
[мальовані], муфти з'єднувальні до електричних кабелів [жильників], навитки [котушки] електричні, навитки 
[котушки] індуктивності, навігаційні прилади до транспортних засобів [бортові комп'ютери], навігаційні прилади та 
інструменти, навчальна апаратура, наголовні навушники, назубники боксерські, наколінники для робітників, 
напівпровідники, нарізеві [різьбові] калібри, наснажувальні пристрої для акумуляторів, неонові лампи, нитки 
розпізнавальні до електричних проводів, нитколічильники/ткацькі лупи, нівеліри, нівелювальні прилади та 
інструменти, ноніуси, носові затискачі для пірнальників та плавців, ноутбуки [портативні комп'ютери], об'єктиви 
[лінзи] [оптика], об'єктиви для астрофотографування, об'єктиви для макрозйомки, обмежувачі електричні, 
оболонки для електричних кабелів [жильників], овоскопи, одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння 
і вогню, одяг, призначений для лабораторій, озонатори, октанти, окуляри [оптичні], окуляри від сонця, окуляри 
оптичних приладів, омметри, оправи до окулярів, оправи до пенсне, оптичне скло, оптичні вироби, оптичні диски, 
оптичні зчитувачі знаків, оптичні конденсори, оптичні лінзи, оптичні носії інформації, оптичні прилади та 



інструменти, оптичні приціли до вогнепальної зброї, особисті засоби протиаварійного захисту, осцилографи, 
очищальні пристрої для грамплатівок, звукозаписових дисків, паски безпеки, крім призначених для транспортних 
засобів і спортивного споряддя, пенсне, перегінні апарати для лабораторного досліджування, переговорна 
апаратура [внутрішня], переговорні трубки, передавачі далекого зв'язку [телекомунікації], передавачі 
електронних сигналів, передоплатні механізми для апаратів, передоплатні механізми для телевізорів, 
переливальні пристрої для кисню, перемикальні щити, перемикачі, перемотувачі фотографічні, переносні 
телефони, переривники електричні, перетворювачі електричні, перископи, персональні стереопрогравачі, 
перфокартні машини конторські, підводні маски, підставки для сушіння фотографій, підставки під зап'ястя для 
роботи з комп'ютером, пірометри, піскові годинники, планіметри, планшети [геодезичні інструменти], планшетні 
комп'ютери, пластини акумуляторні, плати до інтегральних схем, плати схем друкових [друкованих], плівки 
зекспоновані, плотери, поградуйований скляний посуд, пожежні автомобілі [машини], пожежні драбини 
рятувальні, пожежні насоси [помпи], пожежні сигналізатори, пожежні судна, пожежні ударні пристрої [бияки], 
пожежні шланги, поземники [прилади для визначання горизонтальності] [ватерпаси], покажчики електровтрат, 
покажчики кількості, покажчики напрямку вітру, покажчики рівня бензину, покажчики рівня води, поливальні 
протипожежні системи, поляриметри, попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів, 
посилювальні лампи електронні, посилювачі, поштові ваги, призми оптичні, прикладні програми комп'ютерного 
програмного статку завантажні, прилади для аналізування повітря, прилади для аналізування харчових продуктів, 
прилади для вимірювання відстані, прилади для вимірювання товщини вичиненої шкіри, прилади для 
вимірювання товщини шкур, прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів, прилади для 
реєстрування часу, прилади і пристрої для важення, прилади навігаційні до системи глобального позиціонування, 
прилади, інструменти, що мають окуляри, принтери до комп'ютерів, прискорювачі частинок, пристосовання для 
розмічання низу швейних виробів, пристрої безпеки руху на залізниці, пристрої для вимірювання швидкості 
[фотографія], пристрої для виписування рахунків, пристрої для відеозаписування, пристрої для записування на 
магнітну стрічку, пристрої для змінювання голок програвачів, пристрої для обробляння інформації, пристрої для 
різання плівки, пристрої для читання електронних книжок, пробірки, провідники електричні, проводи електричні, 
проводка електрична, програвачі, програвачі [плеєри] компакт-дисків, програвачі дисків DVD, програмний статок 
комп'ютерів записаний, проекційні апарати, проекційні екрани, промивальні посудини [фотографія], протигази, 
крім призначених для штучного дихання / респіратори [респіраторні маски], крім призначених для штучного 
дихання, протизавадні пристрої електричні, протизасліпове скло, протизасліпові козирки, щитки, протикрадіжні 
запобіжні пристрої електричні, протикрадіжні попереджальні пристрої, протипожежні покриви, процесори 
[головні процесові блоки], прутки для шукання підземних джерел води, прямовиси, пульти керування електричні, 
пускові кабелі [жильники] до моторів, радари, радіо до транспортних засобів, радіолампи [вакуумні], радіологічні 
апарати промислові, радіологічні екрани промислові, радіо-няня [пристрої для пильнування за немовлятами, 
радіопейджери [апарати особового радіовиклику], радіопередавачі далекого зв'язку [телекомунікації], 
радіоприймачі, радіотелеграфні станції, радіотелефонні станції, радіощогли, рамки на прозірки [слайди], растри 
для фотоцинкографії, рахівниці, рахувальні машини, рахувальні машини для виборів, рації переносні, реанімаційні 
манекени [навчальні пристрої], регулівні прилади електричні, регулятори апаратури для освітлювання сцени, 
регулятори напруги до транспортних засобів, регулятори освітлювання електричні, регулятори числа обертів до 
програвачів, редуктори [електричні], резистори електричні, рейсмуси, реле електричні, ремінці до стільникових 
телефонів, рентгенівські апарати, крім лікарських [медичних], рентгенівські плівки зекспоновані, рентгенівські 
трубки, крім лікарських [медичних], рентгенограми, крім лікарських [медичних], реостати, респіратори для 
проціджування [фільтрування] повітря, реторти, рефрактометри, рефрактори, решітки до пластин електричних 
акумуляторів, рінгтони для мобільних телефонів завантажні, розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок, 
розпізнавальні жили електричних проводів, розпізнавальні картки магнітні, розподільчі пульти електричні, 
розподільчі шафи електричні, розподільчі щити електричні, розсувні калібри, ртутні поземники [ватерпаси], 
рубильники, рукавиці для водолазів, рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові, рукавиці для 
захисту у разі нещасних випадків, рупори до гучномовців, рятувальні апарати і споряддя, рятувальні брезенти, 
рятувальні буї, рятувальні жилети, рятувальні плоти, рятувальні пояси, рятувальні сітки, свисткові сигнали тривоги, 
світловідбивальні круги одежні для запобігання транспортним аваріям, світловоди волоконні [оптичні], 
світлозахисні бленди до об'єктивів, світлокопіювальні апарати, світлопроменеві діоди [LED], світлопроменеві 
електронні покажчики, світлофільтри фотографічні, світлофори [сигнальні пристрої], секстанти, сигналізатори в 
тумані, крім вибухових, сигналізація світлова або механічна, сигнальні буї, бакени, сигнальні дзвоники, сигнальні 



дзвоники електричні, сигнальні ліхтарі, сигнальні пристрої, сигнальні свистки, сигнальні щити світиві або 
механічні, сирени, сітки для захисту у разі нещасних випадків, сканери [обладдя для обробляння інформації], 
скафандри, водолазні костюми спеціальні, слайди [прозірки], смартфони, солеміри, соленоїдні вентилі 
[електромагнітні перемикачі], сонари [гідролокатори], сонячні батареї, спалахові, блимкі ліхтарі сигнальні, 
спектрографи, спектроскопи, спиртові поземники [ватерпаси], спиртометри, спідометри [покажчики швидкості], 
спостерігальна апаратура електрична, спостерігальні прилади, спускові механізми фотозатворів, стволи пожежні 
[брандспойти], стереоскопи, стереоскопні апарати, стрічки для чищення головок записувальних і 
відтворювальних, стробоскопи, сульфітометри, сумки, призначені для портативних комп'ютерів, супутники на 
наукові потреби, супутникові навігаційні пристрої, сушильні апарати для фотографій, сферометри, схеми друкові 
[друковані], схеми зінтегровані [інтегральні], схеми зінтегровані [інтегральні] безкорпусні, табель-годинники 
[часореєструвальні пристрої], таксометри, тахометри, телевізори, телеграфні апарати, телеграфні друкувальні 
апарати, телеграфні проводи, телескопи, телесуфлери, телефонні апарати, телефонні передавачі, телефонні 
проводи, телефонні трубки [слухавки], температурні індикатори, температурні індикаторні наклейки, крім 
призначених на лікарські [медичні] потреби, теодоліти, теплорегулівні пристрої, термоелектронні 
лампи/термоелектронні трубки, термометри, крім лікарських [медичних], термостати, термостати до 
транспортних засобів, тиглі [лабораторні], тискоміри, тископоказувальні затички до вентилів, топографічні 
[землемірні] інструменти, тоталізатори, точні [прецизійні] терези, точні вимірювальні прилади, транзистори 
[електроніка], транспондери, транспортири [вимірювальні інструменти], трансформатори електричні, 
трансформатори підвищувальні, тренажери для керування або перевіряння транспортних засобів, тримачі реторт, 
триноги [штативи] до фотоапаратів, тріоди, трубки Піто, урометри, файли зображувальні завантажні, файли 
музичні завантажні, факсимільні апарати, фізичні апарати і прилади, фільтри для ультрафіолетового проміння 
[фотографія], фільтри до протигазів або респіраторів, флеш-накопичувачі USB, флуоресцентні екрани, 
фотоапарати, фотоблискавки, фотоглянцювачі, фотографічні підставки для стікання, фотоелементи, фотозатвори, 
фотозбільшувачі, фотокопіювальні апарати, фотолабораторії, фотометри, фототелеграфні апарати, футляри на 
контактні лінзи, футляри на окуляри, футляри на пенсне, футляри на предметні скельця мікроскопів, футляри на 
фотоапарати і фотознаряддя [спеціальні], хвилеміри, хімічні апарати і інструменти, хроматографи лабораторні, 
хронографи [прилади для записування часу], центрифуги лабораторні, центрувальні пристрої для прозірок 
[слайдів], циклотрони, цифрові фоторамки, цукроміри, чарівні ліхтарі, часові вимикачі автоматичні, крім 
годинникових, частотоміри, чашки Петрі, чохли на портативні комп'ютери, шкарпетки електронагрівні, шнурки до 
пенсне, шоломи для верхової їзди, штативи до фотоапаратів, шумоміри, щитки для захисту обличчя робітників, 
якорі електричні 

 

Клас 10: Лікарські [медичні], зокрема хірургічні та зубничі [стоматологічні], і ветеринарні прилади та інструменти, 
протези кінцівок, очей і зубів; ортопедичні вироби; матеріали для накладання швів 

аерозольні пристрої лікарські [медичні], акушерська [пологова] апаратура, акушерські [пологові] щипці, 
анестезійна [знечулівна] апаратура, анестезійні [знечулівні] маски, апарати для мікродермабразії, апарати для 
променевої терапії, апарати для реабілітації функцій організму людини, апарати і устатковання для виробляння 
рентгенівського проміння на лікарські [медичні] потреби, апарати лікарські [медичні], що працюють на гарячому 
повітря, апаратура для аналізування крові, апаратура для лікарського [медичного] аналізування, апаратура для 
лікування глухоти, апаратура для фізичних вправ на лікарські [медичні] потреби, апаратура для штучного дихання, 
бандажі, бинти еластичні, банки лікарські [медичні], бори зубничі [стоматологічні], вагінальні шприци, валізки на 
лікарські [медичні] інструменти, ветеринарне акушерське приладдя, ветеринарні прилади та інструменти, взуття 
ортопедичне, витягові пристрої на лікарські [медичні] потреби, вихолощувальні [кастраційні] щипці, вібратори 
гарячого повітря лікарські [медичні], вібратори до ліжок, вібромасажери, вмістини [чаші, миски, тази] на лікарські 
[медичні] потреби, вмістини для медичних відходів, вставні зуби, вушні затички [пристрої для захисту вух], вушні 
пінцети, гальванічні пояси лікарські [медичні], гамівні сорочки, гастроскопи, гемоцитометри, гіпогастричні пояси, 
гіпсові пов'язки ортопедичні, голки для голкотерапії, голки лікарські [медичні], голки шовні хірургічні, грижові 
бандажі, губки хірургічні, дефібрилятори, дзеркала зубничі [стоматологічні], дзеркала хірургічні, діагностичні 
апарати лікарські [медичні], діалізатори, дренажні трубки лікарські [медичні], екрани до лікарських [медичних] 
рентгенівських апаратів, еластичні панчохи проти розширювання вен, еластичні панчохи хірургічні, електричні 

http://dayas.com.ua/uk/intelektualna-vlasnist/torgovi-marki/mizhnarodna-reestratsiya-torgovelnoji-marki/2014-06-24-11-03-21.html#%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-10-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%96-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%96-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://dayas.com.ua/uk/intelektualna-vlasnist/torgovi-marki/mizhnarodna-reestratsiya-torgovelnoji-marki/2014-06-24-11-03-21.html#%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-10-%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D1%96%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%96-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%96-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8-%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D1%96-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%B2


інструменти для голкотерапії, електроди на лікарські [медичні] потреби, електрокардіографи, електронагрівні 
подушки лікарські [медичні], затискачі хірургічні, захисні засоби від рентгенівського проміння на лікарські 
[медичні] потреби, зонди на лікарські [медичні] потреби, зрізальні інструменти для мозолів, зубнича 
[стоматологічна] апаратура та інструменти, зубні кільця дитячі, зубні протези, інгалятори, ін'єктори лікарські 
[медичні], інкубатори для немовлят, інкубатори лікарські [медичні], інсуфлятори, канюлі, кардіостимулятори, 
катетери, кварцові лампи лікарські [медичні], кетгут, клапани до годувальних пляшок, клізми лікарські [медичні], 
компресори на хірургічні потреби, корсети лікарські [медичні], крапельниці лікарські [медичні], крісла зубників 
[стоматологів], крісла лікарські [медичні] або зубничі [стоматологічні], лазери на лікарські [медичні] потреби, 
лампи лікарські [медичні], ланцети, ліжка спеціальні лікарські [медичні], лікарські [медичні] апарати та 
інструменти, лікарські [медичні] дроти-напрямники, лінзи очні для імплантації, ложки для ліків, ляльки еротичні 
[секс-ляльки], масажне приладдя, масажні рукавиці, маски для лікарського [медичного] персоналу, матеріали для 
накладання швів, маткові шприци, матраци водяні лікарські [медичні], меблі спеціальні лікарські [медичні], 
милиці, мішечки для вагінального спринцювання, молоковідсоси, набори інструментів для лікарів, надувні 
матраци лікарські [медичні], надувні подушки [підголівні] лікарські [медичні], надувні подушки лікарські 
[медичні], наконечники до милиць, напальки лікарські [медичні], нитки хірургічні, ножиці хірургічні, ножі 
хірургічні, ноші [носилки] для хворих, ноші [носилки] на колесах, обкурювальні апарати лікарські [медичні], 
операційні столи, опорні ходунки для людей з обмеженими можливостями, ортодонтичне приладдя, ортопедичні 
вироби, ортопедичні наколінники, ортопедичні підошви, ортопедичні пояси, офтальмометри, офтальмоскопи, 
пальчатки лікарські [медичні], песарії, пилки хірургічні, підвішувальні пов'язки, підстилки під хворих, підшкірні 
шприци лікарські [медичні], плювальниці лікарські [медичні], пляшки годувальні для немовлят, пляшки до 
крапельниць лікарські [медичні], пов'язки [підтримувальні бандажі], пов'язки підтримувальні [ортопедичні] на 
суглоби, подушки від безсоння, подушки лікарські [медичні], пологові матраци, помпи [насоси] на лікарські 
[медичні] потреби, посуд на лікарські [медичні] потреби, пояси для вагітних, пояси електричні лікарські [медичні], 
пояси лікарські [медичні], презервативи, приладдя для косметичного масажу, приладдя для промивання 
порожнин тіла, приладдя для чищення порожнин тіла, приладдя до гальванотерапії, прилади для вимірювання 
артеріального тиску, прилади для вимірювання пульсу, пристосовання для годування груддю, пристрої для 
введення пігулок, пристрої для переміщування інвалідів, простирадла для хворих на нетримання, протези 
волосся, протези грудей, протези кінцівок, протези очей, протези щелеп, протизаплідні засоби нехімічні, 
протипролежневі подушки, пульверизатори [пирскачі] лікарські [медичні], пупкові бинти, радіологічні апарати 
лікарські [медичні], реанімаційна апаратура, рентгенівські апарати лікарські [медичні], рентгенівські трубки 
лікарські [медичні], рентгенограми лікарські [медичні], респіратори для штучного дихання, різальні інструменти 
хірургічні, розширювачі хірургічні [зонди, бужі], сечоприймачі [посудини], скальпелі, скребачки для язика, слухові 
апарати, слухові трубки [рожки], слухозахисні пристрої, соски до годувальних пляшок, соски-гамівнички для 
немовлят, спеціальний одяг для операційних приміщень, спірометри лікарські [медичні], стенти, стерильні 
простирадла хірургічні, стетоскопи, стільчаки [до нічного горщика], стоматологічна [зубнича] апаратура 
електрична, судна підкладні, супінатори [устілки ортопедичні] до взуття, температурні індикаторні наклейки на 
лікарські [медичні] потреби, теплові подушечки для першої допомоги хворим, термоелектричні компреси 
хірургічні, термометри лікарські [медичні], торбини на воду лікарські [медичні], торбинки на лід лікарські 
[медичні], троакари, трубки з радієм лікарські [медичні], укривала електронагрівні лікарські [медичні], 
ультрафіолетові лампи лікарські [медичні], уретральні зонди, уретральні шприци, урологічні прилади та 
інструменти, устілки проти плоскостопості, фізіотерапевтична аппаратура, фільтри для ультрафіолетового 
проміння лікарські [медичні], хірургічні апарати, пристрої та інструменти, хірургічні імплантати, хірургічні 
простирадла, черевики на лікарські [медичні] потреби, черевні корсети, черевні подушки лікарські [медичні], 
черевні пояси, шини хірургічні, шприци для ін'єкцій, шприци лікарські [медичні], штифти зубопротезні, штучна 
шкіра на хірургічні потреби 

 

Клас 11: Устаткoвання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, куховарення, холодження, сушіння, 
вентилювання, водопостачання та на санітарно-технічні потреби 

абажури, акваріумні лампи, акваріумні нагрівачі, акваріумні цідильні [фільтрувальні] апарати, акумулятори пари, 
акумулятори тепла, апарати гарячого повітря, апарати для дезодорування повітря, апарати для зневоджування 
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харчових відходів, апарати для іонування повітря або води, апарати для очищання олій, апарати для пряження 
[жарення] кави, апарати для смагнення, апарати для сушіння рук в умивальнях, апарати і машини для очищання 
повітря, апаратура для гідромасажних ванн, арматура металева до печей, ацетиленові генератори, ацетиленові 
лампи, ацетиленові пальники, бактерицидні лампи для повітря, бензинові пальники, біде, бойлери для пралень / 
пральні котли, ванни, ванни на мінеральну воду [посудини], вафельниці електричні, велосипедні ліхтарів, 
вентилятори [кондиціювання повітря], вентилятори [частини кондиціювального устатковання], вентилятори 
електричні особисті, вентиляційне [кондиціювальне] устатковання до транспортних засобів, вентиляційне 
[кондиціювальне] устатковання і апарати, вибухобезпечні лампи, випалювальні печі/сушильні печі, випарники, 
витягові ковпаки, витягові ковпаки, шафи лабораторні, відбивачі [рефлектори] до транспортних засобів, вмістища 
на воду під тиском, водовирувальні апарати, водогінне устаткованн, водогрійні апарати, водозабиральне 
устатковання, водом'якшівні апарати і устатковання, водонагрівачі, водоочищальне устатковання, водоочищальні 
апарати і машини, водопостачальне устатковання, водорозподільче устатковання, водоспускальні бачки [до 
туалетів], водоспускне устатковання до туалетів [водоспуски], водоцідильні [водофільтрувальні] апарати, вугільні 
електроди до дугових ламп, газові запальники, газові котли, газові пальники, газоконденсатори, крім деталей 
машин, газонаповнені лампи, газоочисники [частини газового устатковання]/скрубери [частини газового 
устатковання], газоочищальне устатковання, газорозрядні трубки електричні для освітлювання, гідранти, 
горна/печі/топки, грилі, грілки, грілки [металеві], грілки для ніг електричні або неелектричні, грілки постільні, 
грубки, дезінфікувальні апарати, дезодорувальні апарати, крім особистих, декоративні фонтани, джерела 
спалахового світла, димоходи, дистилятори [перегінні куби], дистиляційні апарати, дистиляційні колони, дугові 
лампи, душі, душові кабіни, електричне устатковання для виробництва йогурту, кефіру, електричні лампи, 
електронагрівні килими, електронагрівні подушки, крім лікарських [медичних], жарильні, жарильні для солоду, 
жарильні пристрої [решітки] [кухонні], жарильні рожни, жарові труби опалювальних котлів, живильники до 
опалювальних котлів, завантажувальне устатковання до печей, занурні нагрівачі, запальники, запобіжні пристрої 
до водяних або газових апаратів та трубопроводів, затулки димоходів, зволожувачі радіаторів центрального 
опалювання, змійовики [частини дистилювального, нагрівального і холодильного устатковання], змішувальні 
крани водогінні, знесолювальне устатковання для морської води, зольники до печей, зрошувальне устатковання 
автоматичне, кавоварки електричні [апарати], каганці, камені з вулканічної лави до жарильних сіток чи мангалів, 
канальні печі, киснево-водневі пальники, китайські ліхтарики/китайські ліхтарики святкові, кишенькові грілки, 
клапани для регулювання рівня у вмістищах, клапани повітряні до парового опалювального устатковання, ковдри 
електричні нелікарські [немедичні], колосники [колосникові решітки] до печей, коминки хатні, кондиціонери, 
кондиціонери до транспортних засобів, крани [вентилі], крани [вентилі] до трубопроводів, краплерозсіювачі 
[іригаційні обладунки], кузні перемісні, куховарське начиння електричне, куховарське устатковання, кухонні 
нагрівачі, кухонні печі, кухонні плити, лабораторні лампи, лабораторні пальники, лампи кучерявильні [для 
завивання волосся], лампи покажчиків повертання до автомобілів, лампи покажчиків повертання до транспортних 
засобів, лампове скло, лампові відбивачі [рефлектори], лампові трубки скляні, лампові цоколі, лампочки 
електричні до новорічних ялинок, ліхтарі вуличні/ліхтарі на стояки, ліхтарі до автомобілів, ліхтарі до транспортних 
засобів, ліхтарі кишенькові/ліхтарі кишенькові електричні, ліхтарі світильні, льодовники [шафи], люстри, магнієві 
нитки до світильних приладі, мангали, машини і апарати, що виробляють лід, мікрохвильові печі кухонні, 
мікрохвильові печі на промислові потреби, морозильні, мотоциклетні ліхтарі, муфти для ніг електронагрівні, 
нагрівальні елементи, нагрівальні пластини, нагрівальні пристрої для клею, нагрівачі годувальних пляшок 
електричні, нагрівачі для ванн, нагрівачі до прасок, нагрівачі повітря, нагрівачі тарілок, нагрівачі шибок 
транспортних засобів, накривки до радіаторів, насадки до газових пальників, нитки електронагрівачів, нитки 
розжарювальні до електричних ламп, обертальні пристрої для жарильних рожнів, обігрівальні плити, обігрівачі 
[опалювальні апарати], обкурювальні апарати, крім лікарських [медичних], одноразові стерилізувальні сумки, 
опалювальне устатковання, опалювальне устатковання [водяне], опалювальне устатковання до транспортних 
засобів, опалювальні апарати [калорифери], опалювальні апарати електричні, опалювальні апарати на твердому, 
рідкому або газовому паливі, опалювальні котли, опори до випалювальних печей, освітлювальні прилади 
світлодіодні [LED], охолоджувачі [охолоджувальні баки] для печей, очищальне устатковання для стічної води, 
паливоощадники, пальники, пальники для нищення бактерій, пальники до ламп, пальники рідкого палив, 
пароварки, парові котли, крім деталей машин, парогенератори, крім деталей машин, пастеризатори, патрони до 
електричних ламп, перемісні кабіни для турецьких лазень, перколятори кавові електричні, печі, крім 
лабораторних, підводні світильники, пісуари [санітарно-технічне обладдя], плафони [настельні світильники], 



плафони на лампи, поливальні машини сільськогосподарські, полімеризаційне устатковання, прилавки-вітрини з 
підігрівом, пристрої автоматичні для транспортування золи, пристрої з парою сухою для обличчя [сауна], 
прожектори [сигнальні вогні, факели], прокладки до водогінних кранів, протибризкові насадки на крани, 
протизасліпові пристрої до автомобілів [лампові обладунки], протизасліпові пристрої до транспортних засобів 
[лампові обладунки], протиобмерзники до транспортних засобів, радіатори [обігрівальні], радіатори електричні, 
радіатори центрального опалювання, раковини [водогінні], рафінувальні дистиляційні колони, регенератори 
тепла, регулівні і запобіжні пристрої до водогінного устатковання, регулівні і запобіжні пристрої до газопроводів, 
регулівні пристрої до водяного або газового устатковання та трубопроводів, регулівні та запобіжні пристрої до 
газового устатковання, регулятори тяги [опалювання], рефрижератори/холодильник, розжарювальні пальники, 
розподілювачі дезінфікувальних засобів для туалетів, розширні посудини до устатковання центрального 
опалювання, санітарно-технічні апарати і устатковання, світиві номери будинків, світильники [лампи], світильні 
апарати до транспортних засобів, світильні апарати і устатковання, світильні лампи, світильні лампи електричні, 
світильні системи до повітряних транспортних засобів, світлорозсіювачі, сидячі ванни, скороварки [автоклави] 
електричні, скороварки електричні, сміттєспалювачі, сонячні печі, сонячні термальні колектори [нагрівання], 
спиртові пальники, стерилізатори, стерилізатори для води, стерильні камери [санітарне устатковання], сушарки, 
сушарки [десикатори], сушарки для волосся, сушарки для кормів, сушарки для тютюну, сушарки для фруктів, 
сушарки електричні для пралень, сушильні апарати і устатковання, теплові насоси [помпи], теплообмінники, крім 
деталей машин, термостатичні клапани [частини теплового устатковання], тертьові запальники до газу, тостери, 
тримачі до абажурів, труби опалювальних котлів, труби, трубопроводи для санітарно-технічних систем, трубки 
світиві [люмінесцентні], туалети [водоспускові], туалети перемісні, туалетні сідала [предмети для сидіння], 
ультрафіолетові лампи, крім лікарських [медичних], умивальники, унітази до туалетів, устатковання для 
виробляння пари, устатковання для кондиціювання повітря, устатковання для обробляння ядерного палива і 
сповільнювачів ядерних реакцій, устатковання для охолоджування повітря, устатковання для проціджування 
[фільтрування] повітря, устатковання для стерилізування повітря, устатковання для сушіння повітря, устатковання 
для хлорування води басейнів для плавання, устатковання до саун, устатковання санітарно-технічне для ванн, 
факельні труби для нафтової промисловості, фари до автомобілів, фари до транспортних засобів, фасонне 
футеровання до печей, фільтри [цідила] для кондиціювання повітря, фільтри [цідила] для питної води, фітинги 
[обладунки] до ванн, фітинги [обладунки] до гарячих повітряних ванн, фонтани, фритюрниці, харчові витяжники 
кухонні, хлібопекарське устатковання, хлібопекарські машини, хлібопекарські печі, холодильне устатковання для 
води, холодильне устатковання для рідин, холодильне устатковання для тютюну, холодильне устатковання і 
машини, холодильні апарати для молока, холодильні апарати для напоїв, холодильні апарати і машини, 
холодильні вмістища, холодильні камери, холодильні прилавки-вітрини, холодильні прилади і устатковання, 
холодильні пристрої і устатковання, холодильні шафи, хроматографи на промислові потреби, чайники електричні, 
шамотове футеровання до печей, шафи сушильні зубничі [стоматологічні], шахтарські лампи, ядерні реактори. 

 

Клас 12: Транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, повітрям 

автобуси, автобуси [міжміські], автомобілі вантажні, автомобілі легкові, автомобілі швидкої допомоги, автомобілі-
бетономішалки, автомобілі-рефрижератори, автомобільні капоти, автомобільні кузови, автомобільні ланцюги, 
автомобільні шасі, автомобільні шини, автонавантажувачі, вилкові автонавантажувачі, автопокришки, 
автофургони житлові, аероплани, аеросани, аеростати, амортизатори [ударопоглиначі] автомобільні, 
амортизатори [ударопоглиначі] підвісок до транспортних засобів, апарати, машини та прилади для аеронавтики, 
багажники до велосипедів, багажники до транспортних засобів, багажні візки/двоколісні візки, багажні сітки до 
транспортних засобів, балансувальні важки до коліс транспортних засобів, бампери [буфери] транспортних 
засобів, бампери автомобільні, бандажі маточин коліс, баржі. баркаси/шлюпки, безкамерні шини велосипедні, 
безпечні крісла для дітей до транспортних засобів, будиночки-автопричепи, буфери до їздових складників 
залізничних, буфети перемісні [автомобілі], вагонетки, вагонетки перекидні вантажні, вагони-ресторани, вагони-
рефрижератори, вантажні триколісні велосипеди і мотоцикли, велосипеди, велосипедні гальма, велосипедні 
двигуни, велосипедні дзвоники, велосипедні корбові [колінчасті] важелі, велосипедні ланцюги, велосипедні 
маточини, велосипедні насоси [помпи], велосипедні підпірки, велосипедні рами, велосипедні сідла, велосипедні 
шини, велосипедні шпиці, велосипедні щитки протигрязьові, верх відкидний до транспортних засобів, весла, 
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весла кормові, викидні крісла до літаків, візки [вози], візки для гольфа, візки для шлангів, візки залізничних 
вагонів, візки інвалідні, візки на покупки, військові транспортні засоби, вікна до транспортних засобів, вітрове 
[переднє] скло до транспортних засобів, водні транспортні засоби, гальма до транспортних засобів, гальмові 
диски до транспортних засобів, гальмові колодки до автомобілів, гальмові накладки до транспортних засобів, 
гальмові підкладні до транспортних засобів, гальмові сегменти до транспортних засобів, гвинти [рушії] до суден, 
гідравлічні системи до транспортних засобів, гідроплани, гідротрансформатори [перетворювачі крутильного 
моменту] до наземних транспортних засобів, глісери, гребені ободів до залізничних коліс, двері до транспортних 
засобів, двигуни до наземних транспортних засобів, дзеркала заднього виду, димарі до локомотивів, димарі до 
суден, дирижаблі [аеростати вкеровні], дистанційно керовані транспортні засоби, крім іграшкових, дитячі коляски, 
драги [землечерпалки] [судна], дрезини, електродвигуни до наземних транспортних засобів, залізничні зчепи, 
заслони від сонця до автомобілів, захисні пристрої для одягу, велосипедні, звукові попереджальні пристрої до 
велосипедів, мотоциклів, звукові сигнали до транспортних засобів, знаряддя для лагодження надувних камер, 
зчепи до причепів, зчеплення до наземних транспортних засобів, ілюмінатори, кабіни до підвісних канатних доріг, 
камери велосипедні, камери до надувних шин, канатні [підвісні] дороги з одномісними кріслами, капоти двигунів 
до наземних транспортних засобів, каптури дитячих колясок/каптури дитячих колясок сидячих, картери до 
наземних транспортних засобів, крім двигунових, катери/човни, керма [рулі, стерна], керма до велосипедів, 
кермові колеса до транспортних засобів, клапани до шин транспортних засобів, кнехти суднові [морські]/кріпильні 
планки [морські], ковпаки маточин коліс, колеса велосипедні, колеса вільноходові до наземних транспортних 
засобів, колеса до рудникових візків, колеса до транспортних засобів, коліщата до візків [транспортних засобів], 
коляски до мотоциклів, кораблі [судна морські], коробки передавальні до наземних транспортних засобів, 
корпуси суден, космічні кораблі, апарати, кошики для велосипедів, кранці до суден, крісла до транспортних 
засобів, кузови до транспортних засобів, лазаретні фургони, ланки гусеничні до транспортних засобів [роликові, 
тракторні], латки клейкі гумові для лагодження надувних камер, ливарні візки, лижні багажники автомобільні, 
личковання внутрішнє для транспортних засобів, літаки-амфібії, літальні апарати, локомотиви, маточини коліс 
транспортних засобів, мопеди, мотоколяски, мотоциклетні дзвоники, мотоцикли, муфти до колісних шпиць, муфти 
зчеплювання до наземних транспортних засобів, надувні шини/шини тверді до коліс транспортних засобів, 
накривки [тенти, чохли] дитячих колясок, накривки паливних баків до транспортних засобів, ножні сани, ободи 
коліс велосипедів, мотоциклів, ободи коліс транспортних засобів, одчіплювальні пристрої до суден, омнібус, осі 
транспортних засобів, осьові шийки, очисники вітрового [переднього] скла, очисники фар, парашути, пасажирські 
вагони залізничні, паски безпеки до крісел транспортних засобів, педалі велосипедні, передавальні вали до 
наземних транспортних засобів, передавальні зубчасті механізми до наземних транспортних засобів, 
передавальні ланцюги до наземних транспортних засобів, перекидачі [частини вагонів та вагонеток], перекидні 
візки, перекидні кузови вантажних автомобілів, підвіски пружинні [ресори] до транспортних засобів, підвісні 
транспортери, підголівники до крісел транспортних засобів, підіймальні механізми кузовів [частини наземних 
транспортних засобів], підіймачі для лижників, підпірки велосипедні [деталі велосипедів], повітряні насоси 
[помпи] [приладдя до транспортних засобів], повітряні подушки [засоби безпеки для автомобілів], повітряні 
транспортні засоби, покажчики повертання велосипедні, покажчики повертання до транспортних засобів, 
поливальні автомашини, понтони, пороми [судна], похилі спуски до суден, прив'язі безпеки до крісел 
транспортних засобів, прикурювачі автомобільні, протигрязьовики [щитки протигрязьові], протизасліпові пристрої 
до транспортних засобів, протиковзові ланцюги, протиковзові пристрої до шин транспортних засобів, 
протикрадіжні пристрої до транспортних засобів, протикрадіжні сигнальні пристрої до транспортних засобів, 
пружинні амортизатори [ударопоглиначі] до транспортних засобів, рангоути до суден, реактивні двигуни до 
наземних транспортних засобів, редуктори до наземних транспортних засобів, рухомий склад залізничний, 
рухомий склад фунікулерів, ручні візки, рушійні гвинти, рушійні гвинти до човнів, рушійні механізми до наземних 
транспортних засобів, самокати [транспортні засоби], сани [транспортні засоби], сигнальні пристрої заднього ходу 
до транспортних засобів, сідла до велосипедів або мотоциклів, спальні вагони, спальні місця до транспортних 
засобів, спойлери до транспортних засобів, спортивні автомобілі, стернові пристрої до суден, суднові гаки, сумки 
сідельні до велосипедів, сходи до транспортних засобів, тачки, тельфери [канатні підвісні дороги], торсіони до 
транспортних засобів, трактори, трамваї, трансмісії [передавачі] до наземних транспортних засобів, транспортні 
засоби електричні, транспортні засоби на повітряних подушках, транспортні засоби наземні, повітряні, водні та 
рейкові, трейлери [транспортні засоби], триколісні велосипеди і мотоцикли, турбіни до наземних транспортних 
засобів, тягові агрегати, тягові двигуни наземних транспортних засобів, тягові ланцюги до наземних транспортних 



засобів, укривала [певної форми] на транспортні засоби, укривала до керм транспортних засобів, устатковання 
для відновлювання протекторів шин, устатковання до підвісних [канатних] доріг, фунікулери, фургони [транспортні 
засоби], ходові частини транспортних засобів, чистильні візки, човнові кочети, чохли на запасні колеса/чохли на 
запасні покришки, чохли на крісла транспортних засобів, чохли на сідла мотоциклів та велосипедів, шасі 
транспортних засобів, шатуни до наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів, шестерні велосипедні, 
шини до коліс транспортних засобів, шини до коліс транспортних засобів, широколопатеві весла, шлюпбалки до 
суден, шпангоути до суден, шпиці коліс до транспортних засобів, шпичаки до шин, щогли до човнів, яхти. 

 

Клас 13: Вогнепальна зброя; боєприпаси і снаряди; вибухові речовини; феєрверки 

аерозолі для особистого захисту, артилерійська зброя [гармати], ацетил-нітроцелюлоза, балістичні ракети [зброя], 
бенгальські вогні, боєприпаси, боєприпаси для вогнепальної зброї, вибухові пристрої для подавання сигналів у 
тумані, вибухові речовини, вибухові речовини з пороху, вибухові речовини на основі нітрату амонію, вигадники, 
вогнепальна зброя, гармати, гарпунні рушниці [зброя], гвинтівки, гвинтівкові [рушничні] стволи/стволи 
вогнепальної зброї, гільзи [артилерійські], гільзи до набоїв, глушники до вогнепальної зброї, гранати ручні, гузова 
частина вогнепальної зброї, детонатори, детонаційні [запальні] шнури до вибухівок, динаміт, запали до вибухових 
речовин, запали до мін, запалові свічки, зброя ручна [вогнепальна], капсулі-детонатори, крім іграшкових, 
кулемети, курки до рушниць та гвинтівок, лафети гарматні, матеріали для феєрверків, мисливська вогнепальна 
зброя/спортивна вогнепальна зброя, мисливський дріб, міни [вибухові речовини], міномети [вогнепальна зброя], 
набої, набої розривні, паски [пояси] для боєприпасів, патронташі, петарди, підставки для стрільби, піроксилін, 
піротехнічні матеріали, пірофорні речовини, пістолети [зброя], пістолети сигнальні, плечові паски для зброї 
[портупеї], пневматичні пістолети [зброя], порох чорний, порохівниці, пристрої для набивання набоїв, пристрої 
для наповнювання набійних стрічок, приціли вогнепальної зброї, приціли гарматні, крім оптичних, приціли до 
вогнепальної зброї, крім оптичних, прицілові дзеркала до рушниць та гвинтівок, ракетниці [ракетозапускальне 
устатковання], реактивні снаряди, револьвери, рушниці [зброя], рушничні ложа, самохідне озброєння, сигнальні 
ракети, сльозоточива газова зброя, снаряди [зброя], спускові запобіжники до гвинтівок та рушниць, стрічки 
патронні до автоматичної зброї, танки [озброєння], торпеди, цапфи важких гармат, чистильні щітки [шомполи] до 
вогнепальної зброї, чохли на вогнепальну зброю. 

 

Клас 14: Дорогоцінні метали та їхні сплави, вироби з дорогоцінних металів, або покриті ними, що не належать до 
інших класів; золотарські вироби, дорогоцінне каміння; годинники та інші хронометричні прилади 

Агати; Анкери годинникові [виробництво наручних та інших годинників]; Атомні годинники; Барабани годинникові 
[виробництво наручних та інших годинників]; Браслети [золотарські вироби]; Браслети до наручних годинників; 
Брошки [золотарські вироби]; Будильники; Взуттєві оздоби [з дорогоцінних металів]; Вироби мистецькі з 
дорогоцінних металів; Відзнаки, знаки розрізнювання з дорогоцінних металів; Гагат, необроблений або частково 
оброблений; Годинники; Годинники [настільні, баштові, настінні]; Годинники електричні; Годинникові ланцюжки; 
Годинникові механізми заводні; Годинникові пружини; Годинникові скельця; Діаманти; Дорогоцінне [коштовне] 
каміння; Дорогоцінні метали, необроблені або частково оброблені; Дріт [нитки] з дорогоцінних металів 
[золотарські вироби]/нитки з дорогоцінних металів [золотарські вироби]; Запонки; Застібки для золотарських 
виробів і біжутерії;  Затискачі для краваток; Зливки дорогоцінних металів; Золотарські вироби; Золотарські вироби 
з емалі [клуазоне]; Золотарські вироби з жовтого бурштину; Золоті нитки [золотарські вироби]; Золото 
необроблене або коване; Іридій; Каблучки [золотарські вироби]; Капелюхові оздоби [прикраси] з дорогоцінних 
металів; Кільця або зв'язки для ключів [брелоки або кишеньки]; Контрольні годинники; корпуси годинників, 
корпуси наручних годинників, Ланцюжки [золотарські вироби]; Ланцюжки годинникові; Маятники годинникові 
[виробництво наручних та інших годинників]; Медалі; Медальйони [золотарські вироби]; Механізми годинникові; 
Мідні жетони; Монети; Намистини для виготовляння золотарських виробів і біжутерії; Намисто [золотарські 
вироби]; Намисто із спресованого бурштину; Напівдорогоцінне [напівкоштовне] каміння [самоцвіти]; Наручні 
годинники; Обереги [ладанки] [золотарські вироби]; Олівін [дорогоцінний камінь]; Осмій; Паладій; Перли 
[золотарські вироби]; Платина; Погруддя з дорогоцінних металів; Прикраси [оздоби] [золотарські вироби]; 
Прикраси з гагату; Прикрашальні шпильки; Пряжа срібна; Родій; Рутеній; Секундоміри [з зупинником]; Сережки; 
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Скриньки з дорогоцінних металів; Скриньки на ювелірні вироби; Сонячні годинники; Сплави [стопи] дорогоцінних 
металів; Срібло необроблене або коване; Срібні нитки; Статуї з дорогоцінних металів, Стрази [штучне каміння на 
золотарські вироби]; Футляри на годинники; Футляри на годинники [подарункові]; Хронографи [годинники]; 
Хронометри; Хронометричні прилади; Хроноскопи; Циферблати годинникові [виробництво наручних та інших 
годинників]; Цяцьковинки [золотарські вироби]; Шпильки [золотарські вироби]; Шпильки до краваток; Шпінелі 
[дорогоцінне каміння] 

 

Клас 15: Музичні інструменти 

Акордеони\гармонні; Арфи; Бамбукові флейти; Бандоніони; Барабани [музичні інструменти]; Барабанні палички; 
Баси [музичні інструменти]; Бубни; Букцини [стародавні духові інструменти типу тромбона]; Бунчуки [музичні 
інструменти]; Варгани [музичні інструменти];  вичинена шкіра на барабани, Віоли; Волинки; Волосінь до смичків 
музичних інструментів; Гармоньки губні; Гітари; Гобої; Гонги; Губники до духових музичних інструментів; Гукін 
[китайські скрипки]; Дзвоники [музичні інструменти]; Диригентські палички; Електронні музичні інструменти; 
Інструменти музичні; Камертони; Карильйони [музичні інструменти]; Кастаньєти; Катеринки; Кетгут [кишкові 
струни] до музичних інструментів; Кілочки до музичних інструментів; Клавіатури до музичних інструментів; 
Клавіатури до фортепіано; Клавіші до музичних інструментів; Клавіші до фортепіано; Клапани до музичних 
інструментів; Кларнети; Ключі для настроювання музичних інструментів; Кобилки [підставки під струни] до 
музичних інструментів; Контрабаси; Концертини; Корнети [музичні інструменти]; Ксилофони; Ліри; Мандоліни; 
Медіатори до струнних інструментів; Міхи до музичних інструментів; Музичні інструменти; Музичні синтезатори; 
Окарини; Органи; Педалі до музичних інструментів; перфоровані стрічки до механічних музичних інструментів, 
підборідники до скрипок, Підставки під музичні інструменти; підставки під смички до музичних інструментів, 
Підставки під тулумбаси [литаври]; Піпа [китайські гітари]; пюпітри для нот, Регулятори гучності до механічних 
фортепіано; Ріжки [музичні інструменти]; Саксофони; Скриньки музичні; Скрипки; Смички до музичних 
інструментів; Стрічки до механічних музичних інструментів; Струни до арф; Струни до музичних інструментів; 
Струни до фортепіано; Струнні музичні інструменти; Суона [китайські труби]; Сурдини; Сурми; Тамтами; Тарілки 
металеві [музичні інструменти]; Трикутники [музичні інструменти]; Тромбони; Тростини до смичків музичних 
інструментів; Труби [музичні інструменти]; Труби повітропровідні до органів; Тулумбаси [литаври]; Фісгармонії; 
Флейти; Фортепіано; Цитри; Чохли [футляри] на музичні інструменти; Шенґ [китайські духові музичні інструменти]; 
Язичкові духові музичні інструменти. 

 

Клас 16: Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для 
книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя для художників; пензлі; 
друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові 
матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше 

Авторучки; Адресні машини; Адресні пластинки до адресних машин; Адресні штампи, печатки; Акварелі [картини]; 
Альбоми; Альманахи\календарі-довідники; Архітектурні макети; Атласи; Біологічні зразки для мікроскопів 
[навчальні матеріали]; Бланки, формуляри; Блокноти для креслення/зошити для малювання;  Брошури; Буклети; 
Бульбашкове пластмасове опаковання; Валки для художників; Валки до друкарських машинок; верстати і машини 
канцелярські для палітурних [книгооправних] робіт, Верстатки, Вивіски паперові або картонні; Викрійки для шиття 
одягу; Викрійки для шиття плаття; Витиральне знаряддя канцелярське; Витиральні шаблони; Витирачки письмових 
дощок; Віск для моделювання, крім зубничого [стоматологічного]; Віскозні листи обгорткові; Вітальні листівки; 
Вугільні олівці; Газети; Гальваностереотипи; Гектографи; Географічні карти; Герби [паперові печатки]; Гігієнічний 
папір; Гістологічні зразки для навчання; глина для ліплення, Глобуси земної кулі; Горшечниці [вмістинки на 
квіткові горщики] паперові; гострилки електричні чи неелектричні для олівців, гострильні пристрої електричні чи 
неелектричні для олівців, Готовальні; Гравіювальні дошки; Гравюри; Графічні зображення; Графічні репродукції; 
Графічні роботи друкові [друковані]; грифелі до олівців, Гумки [шнури] канцелярські; Гумки витиральні; Дитячі 
нагрудники паперові; Діаграми; дошки паперові або картонні для афіш, об'яв, Дощечки [планшети] з затискачками 
конторські; Друкарська продукція; Друкарське устатковання перемісне канцелярське; Друкарські кліше; 
Друкарські машинки електричні або неелектричні; Друкарські шрифти; Друковані видання; Естампи; Етикетки 
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[налички], крім тканинних; Етикетувальні [наличкувальні] ручні пристрої; Єднальні смужки [книжкових оправ]; 
Журнали [періодичні видання]; Закладки книжкові; Запечатувальний віск [сургуч]; Запечатувальні облатки; 
Запечатувальні пристрої канцелярські; запечатувальні пристрої канцелярські для конвертів, Записники; Записники 
канцелярські; Зап'ястні тримачі письмового приладдя; застібки [затискачі] для скріплювання паперу, Затискачі для 
банкнот; Затискачі для карток покажчиків; Затискачі для ручок; Зволожувачі для прогумованих поверхонь 
[канцелярські]; Зволожувачі канцелярські; Знаряддя для зернування [оздоблювання] книжкових оправ; Зошити 
для писання або креслення; Зразки вишивок, Зразки почерків; імпринтери для кредитних карток неелектричні, 
Індексатори; Інформаційні бюлетені; Календарі; Калька паперова; Калька тканинна; Камені для змішування 
чорнил [вмістини на чорнила]; Канцелярське обладдя, крім меблів, і приладдя; Канцелярські товари, Карти 
[авіаційні, морські тощо]/картки; Картини обрамовані або не обрамовані; Картинки [малюнки]; Картки колекційні, 
крім призначених для ігор; картон, Картон з деревної маси на канцелярські потреби; Картонні вироби; Картонні 
тубуси; Картотеки канцелярські; Каталоги; Квитанційні книжки канцелярські; Квитки [білети]; Клавіші друкарських 
машинок; Клеї [природні] на канцелярські або побутові потреби; Клеї [рослинні] на канцелярські або побутові 
потреби; Клеї на канцелярські або побутові потреби/клейстер на канцелярські або побутові потреби; Клейкі 
стрічки на канцелярські або побутові потреби; Клейковина [клей природний] на канцелярські або побутові 
потреби; Клейстер крохмальний на канцелярські або побутові потреби; Клейстер на канцелярські або побутові 
потреби; Книги; Книготримачі, Кнопки канцелярські; Кнопки креслярські; Комікси [друковані видання]; Конверти 
канцелярські; конусні паперові пакети, Копіювальний папір; Копіювальний папір канцелярський; Копіювальні 
голки креслярські; Коробки картонні або паперові; Коробочки на штампи, печатки; Котки до чорнильних стрічок; 
Крейда літографська; Креслярське приладдя; Креслярські дошки; Креслярські інструменти; Креслярські косинці; 
Креслярські лекала; Креслярські пера; Креслярські рейсшини; Ламінатори документів [конторські пристрої]; Липкі 
смуги на канцелярські або побутові потреби; Липкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; Листи паперові 
або пластикові абсорбуючі для пакування харчових продуктів; Листи паперові або пластикові для контролювання 
вологості, призначені для пакування харчових продуктів; Листи целофанові обгорткові; Листівки рекламні 
[флаєри]; Лінійки креслярські; Літографії; Літографічні мистецькі твори; Літографські камені; Лотки для фарб 
[приладдя для художників]; матеріали для запечатування канцелярські, матеріали для ліплення, матеріали з 
крохмалю для пакування, матеріали на книжкові оправи, Машини франкувальні офісні; Мішки [конверти, 
торбинки] паперові або пластмасові для пакування; Мішки на сміття паперові або пластмасові; Множильні 
апарати; Множильні пристрої та машини; Мольберти; Музичні вітальні листівки; Набиральні дошки [друкарські]; 
Набиральні столи [друкарські]; Навощений папір; Навчальні матеріали, крім приладів, апаратів; Наклейки 
канцелярські; Напальки канцелярські; настільні підкладки канцелярські, нитки, шнури для книжкових оправ, Ножі 
[різаки] для паперу канцелярські; Ножі фальцювальні канцелярські; Носовики [хусточки носові] паперові; 
Нумерувальні апарати; Обгортки [обкладинки] канцелярські; Обкладинки на паспорти; Облікові [реєстраційні] 
картки канцелярські; Олеографії; Олівці; Олівці автоматичні; Олівці грифельні; Оправи для книжок, Офорти; 
Офортні [гравіювальні] голки; Офсетне полотно нетекстильне; Пакети для куховарення в мікрохвильовій печі; 
пакети паперові на вершки, Палітри для художників; Пантографи креслярські; Паперові банти; Паперові стрічки; 
Паперові стрічки або картки для записування комп'ютерних програм; Пап'є-маше; Папір; папір в аркушах 
канцелярський, папір для електрокардіографів, папір для пакування, папір для реєструвальних приладів, папір 
для рентгенівських знімків, папір з деревної маси, Папки [теки] на документи [канцелярські товари]; Папки [теки] 
на папери; Пастелі [олівці]; пасти для ліплення, Пенали; пензлі для художників, Пера канцелярські; Пера письмові; 
Пера письмові золоті; Пергаментний папір; Перевідні малюнки; Періодичні видання друкові [друковані]; 
Перочистки; перфоровані картки до жакардових ткацьких верстатів, Печатки; печатки для запечатування, 
Печаткові подушечки; Письмова крейда; Письмове приладдя; Письмове приладдя [набори]; Письмовий папір; 
Письмові грифельні дошки; Письмові інструменти; Письмові набори канцелярські; Письмові пензлі; Підручники; 
Підставки для рук художникам; Підставки для ручок і олівців; Підставки для фотографій; Підставки під карафи 
паперові; Підставки під пивні кухлі; Підставки під штампи, печатки; Підстилки настільні паперові; Пісенники; 
Плакати; Плани/світлокопії [синьки]; Пластикові розтяжні плівки для пакування; Пластмаси для ліплення; 
Пластмасові плівки обгорткові; Плівки пластикові розтяжні для пакування; Пляшкове опаковання паперове або 
картонне; Пляшкові обгортки паперові або картонні; Повідомчі листи канцелярські; Подрібнювачі паперу 
канцелярські; Полотно на картини; Полотно на оправи книжкові; Портрети; Поштові листівки; Поштові марки; 
Прапорці паперові; Прес-пап'є [вимочники]; пристрої для виготовляння віньєток, пристрої для прикріплювання 
фотографій, Пробійники канцелярські; Прогумоване полотно на канцелярські потреби; Прогумовані стрічки 



канцелярські; Прокладки паперові до шаф [запашні чи незапашні]; Промокальний папір; Проспекти рекламні; 
Рахувальні [арифметичні] таблиці; Реглети друкарські; Реєстраційні журнали [книги записів]; риб'ячий клей на 
канцелярські або побутові потреби, рідини для виправляння канцелярські, Розклади надруковані; Розмічальна 
крейда; Розподільники липких стрічок канцелярські; Ручки до штампів, печаток; Ручки маркувальні [канцелярське 
приладдя]; Ручки перові; Рушники паперові; Світивий папір; Світлокопії [синьки]; Серветки косметичні паперові; 
Серветки паперові для знімання гриму; Сигарні кільця; Скальковини; Скатерки столові паперові; Скоби зшивальні 
канцелярські; Скобозшивальні пристрої канцелярські; Скорозшиви [на папери]; Скребачки канцелярські; Скриньки 
на канцелярські товари; Скріпки канцелярські; Срібний папір; Сталеві літери; Сталеві пера; Стеатит [крейда 
кравецька]; Столова білизна паперова; Столові підставки паперові; Столові серветки паперові; стрічки до 
друкарських машинок, Стрічки корегувальні [конторське приладдя]; таблички паперові або картонні, Таці 
[підноси] для сортування і рахування грошей [монет]; Таці [підноси] на листи; Тканини на книжкові оправи; 
Транспаранти канцелярські; Трафарети [шаблони]; Трафарети [шаблони] канцелярські; Трафарети на малювання; 
Тримачі для документів [канцелярське приладдя];  тримачі для крейди, тримачі для олівців, Тримачі для чекових 
книжок; тримачі сторінок, Туші; Указки до карт неелектронні; Фарби в коробках [шкільне приладдя]; Фігурки, 
статуетки із пап'є-маше; Фільтри [цідила] паперові кавові; Фільтрувальний [цідильний] папір; Фільтрувальні 
[цідильні] матеріали паперові; Форми для моделювальної глини [приладдя для художників]; Фотогравюри; 
Хромолітографії; Хуан папір для китайського малювання та писання; Циркулі креслярські; Цифри друкарські; 
Чашечки для розводіння акварельних фарб; Чорнило; чорнило для виправляння [геліографія], Чорнильне полотно 
до машин, що репродукують документи; Чорнильниці; Чорнильні печаткові подушечки; Чорнильні пластини до 
множильних апаратів; Чорнильні прилади; Чорнильні стрижні; Чорнильні стрічки; Чорнильні стрічки до 
комп'ютерних принтерів; Чотирикутні лінійки; Чотки; Чохли на викрійки; Швацька крейда; Шкільне приладдя 
канцелярське; Шкільні дошки; Шрифти друкарські [цифрові і буквові]; Штампи; Щітки для художників. 

 

Клас 17: Каучук, гутаперча, гума, азбест, слюда і вироби з них, що не належать до інших класів; пластмасові 
формовані матеріали на виробничі потреби; матеріали для конопачення, защільнювання, ізолювання; неметалеві 
гнучкі труби 

азбест, азбестова повсть, азбестове полотно, азбестовий папір, азбестовий цупкий картон, азбестовий шифер, 
азбестові волокна, азбестові запобіжні заслони, азбестові листи, азбестові набивки, азбестові покриви, азбестові 
тканини, акрилові смоли [напівготові], арматура неметалева до трубопроводів для стисненого повітря, армувальні 
матеріали неметалеві до труб, ацетилцелюлоза, частково оброблена, балата, вата конопатильна, вата шлакова 
[жужільна] ізоляційна, віскозні листи, крім обгорткових, водонепроникні [защільнювальні] кільця, водонепроникні 
защільники, вуглецеві волокна, крім текстильних, гнучкі труби неметалеві, гумові затички [чопи], гумові матеріали 
для відновлювання шинних протекторів, гумові, каучукові муфти для захисту деталей машин, гутаперча, 
діелектрики [ізолятори], ебоніт, ебонітові форми, загороди плавучі, протизабруднювальні, замазки [кити], 
защільники герметичні, защільнювальні матеріали до з'єднин, защільнювальні прокладки до розширних стиків, 
защільнювальні смуги протипротягові, звукопоглинальні матеріали, звулкановане волокно [фібра], з'єднини 
неметалеві до труб, з'єднувальні шланги до радіаторів транспортних засобів, ізолювальні вогнетривкі матеріали, 
ізолятори, ізолятори до електропередавальних ліній, ізолятори до залізничних колій, ізолятори до кабелів 
[жильників], ізоляційна металева фольга, ізоляційна повсть, ізоляційний папір, ізоляційний тиньк, ізоляційні лаки, 
ізоляційні матеріали, ізоляційні оливи, ізоляційні оливи до трансформаторів, ізоляційні рукавиці, ізоляційні 
стрічки і смуги, ізоляційні тканини, ізоляційні фарби, каучук, сирий або частково оброблений, кільця гумові, 
клапани гумові, клапани з каучуку або звулканованого волокна [фібри], клеї гумові, клейкі стрічки, крім лікарських 
[медичних], канцелярських або побутових, конопатильні матеріали, латекс [каучук], липкі стрічки, крім лікарських 
[медичних], канцелярських, побутових, матеріали [прокладки, набивки] гумові або пластмасові для пакування, 
матеріали для герметизації щілин, матеріали, частково оброблені, на гальмові накладки, матеріали, що 
запобігають тепловому випромінюванню, міжфланцеві прокладки до труб, міжфланцеві прокладки до 
циліндричних деталей, мінеральна вата [ізоляційна], мішки [конверти, торби] гумові для пакування, муфти 
з'єднувальні неметалеві до труб, набивкові матеріали гумові, каучукові або пластмасов/прокладкові матеріали 
гумові, каучукові або пластмасові, нитки гумові, крім текстильних, нитки еластичні, крім текстильних/пряжа 
еластична, крім текстильної, нитки пластмасові, крім текстильних, папір до електричних конденсаторів, паяльні 
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пластмасові нитки, пінні тримачі для втикання квітів [напівготові вироби], пластмаси, частково оброблені, 
пластмасова плівка на сільськогосподарські потреби, пластмасові волокна, крім текстильних, пластмасові плівки, 
крім обгорткових, покриви звукопоглинальні з кори, поливальні шланги, прокладки гумові до банок, прокладки 
до муфт зчеплювання, прокладки з гуми, каучуку або звулканованого волокна [фібри], протизасліпові плівки для 
вікон [димчасті плівки], речовини для захисту будівель від вогкості [сирості], рідкий каучук, синтетичний каучук, 
синтетичні [штучні] смоли [напівфабрикати], скловата ізоляційна, скловолокно ізоляційне, слюда, необроблена 
або частково оброблена, стопори [зупинники, обмежники] гумові, теплоізоляційні матеріали, теплоізоляційні 
матеріали до парових котлів, тканини ізоляційні із скловолокна, ударопоглиначі [амортизатори] гумові, 
фільтрувальні [цідильні] матеріали [частково оброблені піни або плівки пластмасові], хімічні сполуки 
противитікальні, целофанові листи, крім обгорткових, шланги з брезенту [цупкого полотна], шланги з текстильних 
матеріалів, шнури гумові. 

 

Клас 18: Вичинена шкіра, штучна вичинена шкіра і вироби з них, що не належать до інших класів; шкури тварин; 
валізи і дорожні сумки; зонти і парасольки; ціпки, тростини; упряж, лимарні [шорно-сідельні] вироби 

альпенштоки [палиці альпіністські], батоги [канчуки, нагайки, хлисти], бодрюш [газонепроникна плівка з кишок 
тварин], бумажники на візитні картки, валізи, валізи багажні, валізки на документи, вичинена шкіра, необроблена 
або частково оброблена, вичинені шкури, вмістини із звулканованого волокна [фібри], вмістинки на ключі, 
вмістинки на речі туалету незаповнені, вудила для тварин [упряж], вуздечки [гнуздечки] [упряж], гаманці, гаманці 
сітчасті, господарські торби, сумки, гумові деталі до стремен, замша, крім чистильної, застібки до сідел, зонти 
дощові, канчуки багато кінцеві, каркаси до дощових зонтів або парасольок, каркаси до жіночих сумок, кишенькові 
гаманці, кишки для виробляння ковбас, кільця до дощових зонтів або парасольок, клапани з вичиненої шкіри, 
ковіньки-стільці [ціпки, тростини], кожухи з вичиненої шкіри на пружини і ресори, коробки з вичиненої шкіри або 
зі шкіряного картону, коробки з вичиненої шкіри на капелюхи, лайка [вичинена шкіра], ленчики для сідел, лямки 
для переносіння немовлят, меблеві обшиви з вичиненої шкіри, мішки [торбинки, конверти] з вичиненої шкіри для 
пакування, мішки речові, молескін [штучна шкіра], набори сумок для подорожей [з вичиненої шкіри], наколінники 
для коней, налигачі [віжки], намордники, нашийники для тварин, недоуздки [оброті], нотні папки, обладунки для 
збруї, обшиви [оздоби] з вичиненої шкіри до меблів, одяг для тварин, парасольки сонячні, паски вузькі з 
вичиненої шкіри, паски до військового споряддя, паски до ковзанів, паски до підборіддя ремінні [упряж], паски з 
вичиненої шкіри [шорно-сідельні вироби], паски з вичиненої шкіри через плече [перевісі], підкладки до кінських 
сідел, підкови, плескаті валізки, пляжні сумки, поводи, повідки з вичиненої шкіри, подорожні скрині, подорожні 
сумки [саквояжі], попони для коней, попруги з вичиненої шкіри, портфелі з вичиненої шкіри, посторонки 
упряжені, ремені для стремен, ручки до валізок, ручки до дощових зонтів або парасольок, ручки ціпків [ковіньок, 
тростин], рюкзаки [ранці], сідла кінські, сітки-сумки господарські, скриньки з вичиненої шкіри або зі шкіряного 
картону, спортивні сумки, стремена, сумки, сумки для альпіністів, сумки для носіння дітей, сумки жіночі, сумки з 
вичиненої шкіри на слюсарні інструменти, сумки на колесах, сумки на одяг дорожні, сумки туристські, сумки-
кенгуру для носіння дітей, торби для годування коней, торби на дичину [мисливське споряддя], трензелі, тростини 
[ціпки, ковіньки], укривала хутрові, упряж для тварин, упряжеві паски, футляри для кредитних карток [гаманці], 
хомути для коней, хутро [шкурки], ціпки [ковіньки, тростини] до дощових зонтів або парасольок, чапраки, чапраки 
під кінські сідла, чохли на дощові зонти або парасольки, шкільні ранці [заплічники], шкіра штучна, шкіряний 
картон, шкури тварин, шкури худоби, шнури, нитки з вичиненої шкіри, шнурки з вичиненої шкіри, шори [упряж], 
шорно-сідельні [лимарні] вироби, шпиці до дощових зонтів або парасольок. 

 

Клас 19: Будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві 
перемісні споруди [конструкції]; неметалеві пам’ятники 

азбестові будівельні розчини, азбестоцемент, акваріуми [конструкції], алебастр, алебастрове скло, альтанки 
[конструкції неметалеві], армувальні матеріали неметалеві будівельні, асфальт, асфальтові дорожні покриви, 
бакени, буї неметалеві несвітиві, балки неметалеві, бараки [тимчасові споруди], басейни для плавання 
[неметалеві конструкції], безпечне [зармоване] скло, бетон, бетонні будівельні елементи, бітуми, бітумні 
матеріали будівельні, бітумні покриви для покрівель, бочкова [клепкова] деревина, будівельне скло, будівельний 
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камінь, будівельний картон [збітумований], будівельний папір, будівельні [конструкційні] матеріали неметалеві, 
будівельні лісоматеріали, будівельні панелі неметалеві, бункери неметалеві, бут, кругляк, ванни пташині 
[конструкції неметалеві], вапно, вапняк, вапняна глина, вежі [вишки] для стрибків у воду неметалеві, вентилі 
[клапани], крім металевих або пластмасових, до водогінних труб, вичавки цукрової тростини загломеровані 
[будівельні матеріали], вікна неметалеві, віконне скло будівельне, віконне скло, крім скла на вікна транспортних 
засобів, віконниці неметалеві, віконні коробки [рами] неметалеві, вінілове личковання будівельне, вітражі 
[кольорові шиби], вмістища змуровані, вогнетривка глина, вогнетривка цегла, вогнетривкі неметалеві будівельні 
матеріали, вогнетривкі цементні покриви, водогінні труби неметалеві, ворота неметалеві, вуличні риштаки 
[водостічні жолоби] неметалеві, в'язівні добавки для виготовляння будівельного каменю [цегли], в'язівні 
матеріали для лагодження доріг, геотекстиль, гіпс, глина, глина гончарна на керамічні вироби, гончарна глина, 
гравій, гравій для акваріумів, граніт, ґратчасті конструкції неметалеві, дахові крокви, дахові покриви неметалеві, 
двері неметалеві, дверні рами [коробки] неметалеві, дверні тахлі [фільонки] неметалеві, деревина виробна [на 
побутові потреби], деревина, частково оброблена, деревинна маса картонна будівельна, дерев'яна фанера 
одношарова, дерев'яні личкувальні панелі, дерев'яні підлогові дошки, дефлектори димарів неметалеві, димарі 
неметалеві, димові труби неметалеві, дорогорозмічальні смуги та плити із штучних матеріалів, дорожні плити 
неметалеві, дорожні покриви жорств'яні [макадам], дорожні покривні матеріали, дорожні покриття дерев'яні, 
дорожні покриття неметалеві, доточки димарів неметалеві, дранки дерев'яні [під тиньк]/рейки дерев'яні 
[обшивні], дренажні труби неметалеві, жолобчаста черепиця, жужіль [будівельний матеріал], жужільні 
блоки/клінкерні блоки, залізничні шпали неметалеві, защільники неметалеві будівельні, збірні будинки 
[комплекти] неметалеві, знаки дорожні несвітиві, немеханічні, неметалеві, зовнішні заслони неметалеві та не 
текстильні, ізоляційне скло будівельне, кабіни для переодягання неметалеві, кабіни неметалеві для фарбування 
пирскачем [пульверизатором], камінь, кам'яновугільний дьоготь, каркаси неметалеві будівельні, каркаси 
неметалеві на теплиці [оранжереї], карнизи неметалеві, картон будівельний, кварц, керамічні труби, кесони для 
будівельних робіт під водою, клапани дренажних труб, крім металевих або пластмасових, клінкерний баласт, 
ковзанки [конструкції неметалеві], ковпаки неметалеві на димарі, конструкції неметалеві на велосипедні стоянки, 
корок [пресований], крейда необроблена, кремнезем [кварц], кришталь гірський, ксилоліт, курники неметалеві, 
кутники неметалеві, лати неметалеві, личковання неметалеве будівельне [покриви], личкувальні будівельні 
матеріали, личкувальні панелі неметалеві, лісоматеріали оброблені, лісоматеріали розпиляні, лупак [сланець], 
ляди до колодязів оглядових неметалеві, магнезійний цемент, мармур, матеріали для будування і покривання 
доріг, меморіальні плити неметалеві, мозаїка будівельна, надгробники неметалеві, надгробні камені, надгробні 
плити неметалеві, надгробні стели неметалеві, напірні трубопроводи неметалеві, напрямники [бар'єри] 
неметалеві дорожні, настили неметалеві, огорожі для могил, пам'ятників неметалеві, огорожі неметалеві, оздоби 
неметалеві будівельні, оздоби неметалеві до карнизів, олівін будівельний, опалубки неметалеві на бетон, опори 
неметалеві до електропередавальних ліній/стовпи неметалеві до електропередавальних ліній, очерет [комиш] 
будівельний, пам'ятники надгробні неметалеві, пам'ятники неметалеві, паркани [тини, частоколи] неметалеві, 
паркет, паркетні клепки, патрубки неметалеві, переділки неметалеві, пиломатеріали [для теслярських робіт], 
піддашки неметалеві будівельні, підлоги [перекриття] неметалеві, підпори неметалеві, пісок для акваріумів, пісок, 
крім ливарного, піщаник будівельний, планки [шалівки] [дерев'яні будівельні], платформи складні неметалеві, 
плити будівельні неметалеві, плитка неметалева будівельна, плитка підлогова неметалева, плиткове підлогове 
покриття неметалеве, повсть будівельна, погруддя з каменю, бетону, мармуру, поздовжні балки [частини сходів] 
неметалеві, покриви [плити] дорожні світиві, покрівельна дранка [ґонт], покрівельна черепиця неметалева, 
покрівельний шифер, покрівельні накладки неметалеві для гідроізоляції, покрівельні риштаки [водостічні жолоби] 
неметалеві, покрівлі неметалеві, покрівлі неметалеві з вмонтованими сонячними батареями, полиці до камінів, 
поперечини дверні або віконні неметалеві, поперечки неметалеві, пороги дверні [лежні] неметалеві, порфір 
[камінь], поштові скриньки змуровані, причали плавучі неметалеві для швартування суден, просмолені смуги 
будівельні, просмолювальні матеріали будівельні, пташники неметалеві [конструкції], ракетозапускальні 
платформи неметалеві, ринви [водостічні труби] неметалеві, риштовання неметалеве, розчини будівельні, 
рундуки ярмаркові, свинарники неметалеві, сигнальні знаки несвітиві, немеханічні, неметалеві, сигнальні панелі 
несвітиві, немеханічні, неметалеві, сідала пташині, сітки протикомахові неметалеві, склепи неметалеві, скло 
[шиби] дзеркальне будівельне, скло подрібнене для розмічання доріг, смола, споруди [конструкції] неметалеві, 
споруди [конструкції] неметалеві перемісні, споруди, вироби муровані з каменю, срібломісткий пісок, ставні 
неметалеві, статуї з каменю, бетону, мармуру, стелини неметалеві, стійла неметалеві, стінна плитка неметалева, 



стінне личковання неметалеве будівельне, стінні покриви неметалеві будівельні, стовпи [палі] неметалеві, стовпи 
неметалеві для афіш, об'яв, стояки до поручнів, стулкові вікна неметалеві, стулкові двері неметалеві, східці [щаблі] 
неметалеві, сходи неметалеві, таблички до надгробних каменів неметалеві, телеграфні стовпи неметалеві, 
телефонні будки [кабіни] неметалеві, теплиці [оранжереї] перемісні неметалеві, теракота, тиньк, труби [канали] 
неметалеві до вентиляційного або повітрокондиціювального устаткування, труби жорсткі будівельні неметалеві, 
тумби неметалеві для швартування, турнікети неметалеві, туф [мінерал], фанера клеєна, фанерувальна деревина, 
фігурки [статуетки] з каменю, бетону, мармуру, форми ливарні неметалеві, формівна деревина, художні вироби з 
каменю, бетону, мармуру, цегельна глина, цегла, цемент, цемент для печей, цемент на доменні печі, цементні 
плити, цементні стовпи [палі], шифер, шиферне борошно, шпунтові палі [шпунтини] неметалеві, штучний камінь, 
щогли [стояки] неметалеві. 

 

Клас 20: Меблі, дзеркала, картинні рами; вироби (що не належать до інших класів) з дерева, кори, очерету, 
комишу, верби, рогу, кістки, слонової кістки, китового вуса, панцера черепах, черепашок, бурштину, перламутру, 
морської пінки і замінників цих матеріалів або з пластмас 

багети картинних рам, баки [чани] неметалеві, бамбукові вироби, барила неметалеві, бібліотечні полиці, бісерні 
завіски, фіранки, запони декоративні, болти неметалеві, бочки дерев'яні для відстоювання вина, бочки 
неметалеві, браслети ідентифікаційні неметалеві, буди для хатніх тварин, бурштинові пластини, бурштинові 
стрижні, буфети, вантажні обмежувачі неметалеві для залізничних вагонів, вантажні піддони неметалеві, вентилі 
[клапани] водогінні пластмасові, верстаки, верстаки з лещатами неметалеві, вивіски дерев'яні або пластмасові, 
вирізьблені вироби, вироби з китового вуса, необробленого або частково обробленого, вироби з коралів, вироби 
з морської пінки, вироби з оленячих рогів, вироби з пазурів тварин, вироби з панцерів черепах, вироби з ратиць 
тварин, вироби з рогів тварин, вироби з рогів, необроблених або частково оброблених, вироби з ротангової 
пальми, вироби з слонової кістки рослинної, вироби з слонової кістки, необробленої або частково обробленої, 
вироби з устричних черепашок, вироби з черепашок, високі кріселка для дітей, вишивальні п'яльця, візки [меблі], 
віконні фітинги [обладунки] неметалеві, вітрини, вітрини [меблі], вітрові дзвоники [декоративні], вішалки для 
верхнього одягу/вішалки для одягу, вішалки плечикові, вішалки-стояки для одягу, вішалкові гачки 
неметалеві/гачки неметалеві до одягових вішалок, віяла особисті неелектричні, вмістини серветкові закріпні 
неметалеві, вмістища на рідини і гази неметалеві і немуровані, вмістища неметалеві для зберігання і перевозіння, 
вмістища неметалеві на скраплене паливо, вмістища пластмасові для пакування, вощини штучні до вуликів, 
вулики, газетні вітрини, гайки неметалеві, гачки для одягу неметалеві, гачки до завісок, фіранок, запон, гвинти 
неметалеві, гвинтові накривки неметалеві до пляшок, гнізда [кубла] для хатніх тварин, дверні болти неметалеві, 
дверні дзвоники неметалеві неелектричні, дверні молотки неметалеві, дверні ручки неметалеві, дверні фітинги 
[обладунки] неметалеві, дверцята до меблів, дерев'яні смужки, держаки, ручки до інструментів неметалеві, 
держална мітел неметалеві, держална прапорів, дзеркала, дзеркальні плитки, дивани, дитячі ліжка [колиски], діжі 
неметалеві для замішування вапняного розчину, дошки для ключів, драбини дерев'яні або пластмасові, драбини 
самостійні неметалеві, драбинні щаблі, дюбелі неметалеві/кілки [нагелі] неметалеві, екрани [затулки] до камінів 
[меблі], жердини неметалеві, жовтий бурштин, журнальні полиці [стелажі], завіски, фіранки бамбукові, зав'язки 
до завісок, фіранок, запон, заклепки неметалеві, закупорювальні ковпачки неметалеві, замки неметалеві до 
транспортних засобів, замки, крім електричних, неметалеві, заслони плетені дерев'яні [меблі], застібки неметалеві 
до вмістищ, посудин, затискачі до тросів [канатів] неметалеві/кріпильні гвинти до тросів [канатів] неметалеві, 
затискачі пластмасові до тросів [канатів] і труб, затички [чопи] неметалеві, затички [чопи] неметалеві стінні, 
затички неметалеві, негумові, нескляні до пляшок, защіпки [клямки] неметалеві, іменні таблички неметалеві [на 
двері], інформаційні стенди [дошки], канапи, капелюхові вішалки, каркаси ліжок дерев'яні, карнизи до завісок, 
фіранок, запон, картинні рами, картки-ключі пластмасові некодовані та немагнітні, ,картотечні шафи [меблі], 
кафедри, килимки для дитячих манежів, кілки до наметів неметалеві, кільця до завісок, фіранок, запо, кісся 
неметалеві [держална до кіс], клапани дренажних труб пластмасові, клепки [бочкові], книжкові підставки [меблі], 
ковпачки [накривки] неметалеві до пляшок, козли для пиляння дров, коліщата неметалеві до ліжок, коліщата 
неметалеві до меблів, колоди для рубання м'яса [столи], комоди, конторки, конторські меблі, корки, корки до 
пляшок, котки дерев'яні на пряжу, шовк, шнури, котки неметалеві, немеханічні для гнучких труб, коточки до 
завісок, фіранок, запон, кошики неметалеві, коші [великі кошики], коші [сажі] на рибу, крани до бочок неметалеві, 
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креслярські столи, крісла [з підлокітниками], крісла [стільці]/стільці, крісла для перукарень, лави [ослони] [меблі], 
ліжка, ліжка для хатніх тварин, лікарняні ліжка, лікарські [медичні] шафи, манежі для дітей, манекени, масажні 
столи, матраци, матраци водяні нелікарські [немедичні], матрацики дитячі на сповивання, меблеві переділки 
дерев'яні, меблеві полиці, меблеві фітинги [обладунки] неметалеві, меблі, меблі металеві, медові стільники, 
мисники [шафи, полиці на посуд], мистецькі вироби дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові, м'які крісла, 
надувні матраци нелікарські [немедичні], надувні меблі, надувні подушки нелікарські [немедичні], надувні 
подушки постільні нелікарські [немедичні], надувні рекламні предмети, намотувальні котки неметалеві, 
немеханічні для гнучких труб, ножові руків'я [рукоятки] неметалеві, номери будинків неметалеві несвітиві, 
номерні таблички [пластини] реєстраційні неметалеві, обручі неметалеві на барила [бочки], оздоби пластмасові 
до меблів, оздоби пластмасові до харчових продуктів, опаковання для скла або порцеляни, опудала птахів, 
опудала тварин, ослінчики під ноги/стільчики, основи до ліжок, очеретяні [комишеві] плетивні матеріали, панцери 
черепах штучні [замінники], пекарські кошики на хліб, переділки вільностоячі [меблі], перемісні буфети [меблі], 
перламутр, необроблений або частково оброблений, пиляльні верстаки [меблі], письмові столи, секретери, 
підголівники [меблі], піддони неметалеві для перевозіння вантажів, піддони неметалеві для переміщування 
вантажів, підпірки для рослин або дерев, підставки [меблі], підставки неметалеві під бочки, підставки під квіткові 
горщики, підставки під кімнатні рослини [меблі], підставки під рахувальні машини, плавучі вмістища неметалеві, 
планки для картинних рам, пластинчасті внутрішні заслони, плетені вироби, пляшкові футляри дерев'яні, погруддя 
дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові, погруддя для шиття одягу, подушки, подушки диванні, подушки для 
хатніх тварин, подушки-валики, полиці для зберігання, полиці до картотечних шаф [меблі], посріблене скло [на 
дзеркала], постільні речі, крім білизни, поштові скриньки неметалеві, немуровані, прилавки [столи], причальні 
бочки неметалеві, рамки дерев'яні до вуликів, рейки до завісок, фіранок, запон, рухомі декорації, ручки кулясті 
неметалеві, ручні люстерка [туалетні люстерка], скриньки на іграшки, собачі буди, солом'яне плетиво, солом'яні 
смуги, солом'яні, сінні матраци [сінники], софи, спальні мішки туристські, сплетені з соломи вироби, крім циновок, 
статуї дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові, стелажі [меблі], стелажі на пляшки, стільниці, стільці металеві, 
стільці-стрем'янки неметалеві, столи, столи для друкарських машинок, столи для роботи стоячи, столи для 
сповивання дітей/столи сповивальні настінні, столи металеві, столики на коліщатах для комп'ютерів, столики 
сервірувальні на коліщатах, стояки до дощових зонтів або парасольок, стояки до рушниць, таблички дерев'яні або 
пластмасові, таці [підноси] неметалеві, трапи суднові перемісні неметалеві для пасажирів, тримачі для завісок, 
фіранок, запон, крім текстильних. трубопровідна арматура неметалева, крім деталей машин, труни, туалетні 
столики, умивальники [меблі], урни для праху, устілки знімні до водогінних раковин, фігурки [статуетки] дерев'яні, 
воскові, гіпсові або пластмасові, фітинги [обладунки] неметалеві до ліжок, фітинги [обладунки] неметалеві до 
трун, ходунки для немовлят, чохли на одяг [зберігальні], шарніри неметалеві, шафи, шафи [рундуки] на харчі 
[м'ясо] неметалеві, шафи для рушників [меблі], шафи на документи, шафи на одяг, шезлонги, шерехаті [шершаві] 
колоди для котів, ширми [меблі], шківи, блоки пластмасові до запинал [заслон], шкільні меблі, шпаківні, штори 
віконні внутрішні [меблі], штори віконні текстильні внутрішні, штори паперові, шухляди, щіткові колодки, ясла 
стійлові, ящики [коробки, скрині] дерев'яні або пластмасові, [скрині, рундуки] неметалеві. 

 

Клас 21: Домашнє або кухонне начиння і вмістини; гребінці і губки; щітки (крім пензлів); щіткові матеріали; 
знаряддя для чищення та прибирання; мочалки металеві;  необроблене або частково оброблене скло (крім 
будівельного); вироби із скла, порцеляни та череп’яні, що не належать до інших класів 

абразивні подушечки кухонні, аерозольні пирскачі нелікарські [немедичні], акваріуми хатні [посудини], 
бавовняний непотріб для чищення, бункери [коробки, урни, ящики] на сміття, бутлі/пляшки, бутлі обплетені, вази, 
вази на фрукти, ванни пташині, вафельниці неелектричні, великі вази настільні, вибивала килимові ручні, вивіски 
порцелянові або скляні, винопробники [крапельнички, сифони], вирізальне знаряддя для печива, високі кухлі на 
пиво, відерця на лід [холоднички], відра/цебри, відра полотняні, віники/мітли, вішалки та кільця для рушників, 
вішалки-розтяжки для одягу, вмістини побутові або кухонні, вмістинки [дозатори] на мило, вмістинки на легкий 
сніданок, вмістинки розподільні на паперові серветки, вовняний непотріб для чищення, водяні пристрої для 
чищення зубів та ясен, волосся для щіток, ганчірки для витирання пилу з меблів, ганчірки для миття підлоги, 
ганчірки для чищення, гасильники до свічок, гачки для застібання черевиків тощо, глечики, годівниці, гончарні 
[череп'яні] вироби, горшечниці [вмістинки на квіткові горщики] не паперові, горщики, графини [карафи], 
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графинчики [карафки] [на оцет або олію], гребені [гребінці], гребені [гребінці] для тварин, гребені [гребінці] 
електричні, гребені для волосся з рідкими зубцями, губки побутові, дезодорувальні апарати особисті, дека, 
держална до губок, деркі губки для очищання шкірки, димопоглиначі побутові, дитячі купелі переносні/купелі для 
дітей переносні, дошки для різання кухонні, дошки для різання хліба, дробарки кухонні неелектричні, електричні 
прилади для принаджування і нищення комах, жорсткі щітки, заварнички для чаю, замша для чищення/оленяча 
шкура для чищення, застібки накривок до казанків, горщиків, затички [чопи] скляні, збивачки неелектричні, 
збивачки неелектричні побутові, змішувачі [посудини] ручні для готування коктейлів, змішувачі неелектричні 
побутові, зрошувальні [поливальні] пристрої, зубні щітки, зубні щітки електричні, зубочистки, ізотермічні мішки, 
кавники неелектричні, кавові млинки ручні, кавові набори [столовий посуд], кавові перколятори неелектричні, 
кавові цідила [фільтри] неелектричні, казани [котли], казанки солдатські, казанки череп'яні, каструлі, качалки 
кухонні, квіткові горщики, керамічні вироби побутові, килимки для випікання, килимочистки механічні, кільця до 
серветок, клеєварки, клітки для птахів, клітки для хатніх тварин, клоччя для чищення, кондитерські торбинки з 
наконечником, копили розтягальні для взуття, копили розтягальні для чобіт, коробки скляні, косметичне 
приладдя, косметичні шпателі, кошики з наборами посуду для відпочинку на природі, кошики на паперове сміття, 
кошики на хліб хатні, кошики побутові, кремнезем, частково оброблений, небудівельний, крихтозбиральні лотки, 
кришталевий посуд, кухлі, куховарське начиння неелектричне, куховарські форми, кухонне начиння, кухонний 
посуд [набори], кухонні вмістини, кухонні горщики [казанки], кухонні рожни металеві, лискувальна вичинена 
шкіра, лискувальні апарати і машини побутові неелектричні, лискувальні матеріали, крім лискувальних 
препаратів, паперу або каменю, лискувальні пристрої неелектричні, лискувальні пристрої неелектричні до взуття, 
лискувальні рукавиці, листове скло необроблене, лійки, ложки для взування, лопатки [кухонне начиння], лопатки 
[столове приладдя], лопатки на пироги, торти, майоліка, масельнички, матеріали для виготовляння щіток, 
металеві мочалки для чищення, мильниці, мильниці-підставки/тримачі для мила, миски, мишоловки, млинки 
побутові ручні, млинки ручні на перець, мозаїка скляна, небудівельна, мочалки чистильні металеві до кухонного 
посуду, мухобійки, мухоловки, набори на лікери, набори на прянощі, набори столові [сервізи], нагрівачі 
годувальних пляшок неелектричні, накривки до казанків, горщиків, накривки до масельничок, накривки на посуд, 
накривки на сирниці, накривки на хатні акваріуми, напувалки, насадки до поливальниць, насадки на поливальні 
шланги, настільні підставки під ножі, начиння побутове, несесери з туалетним приладдям, нитки для чищення 
зубів, нічні горщики, ножі для тіста, носики для наливання, ночви для прання, овочеві таці [підноси], одноразові 
тарілки, опалінове скло, опалове скло, ополоники кухонні, ощаднички, палички для помішування коктейлів, 
палички до їжі, пальнички для пахощів, паперові тарелі, тарілки, пастки на комах, пастки на щурів, перемішувальні 
ложки [кухонне начиння], перечниці, печівниці [вмістини на печиво], пивні кухлі, пилозбиральне ганчір'я, 
пилозбирачі неелектричні, пирскачі [пульверизатори] парфумів, пирскачі [розбризкувачі], підставки [столове 
начиння], підставки під карафи непаперові і не з столового полотна, підставки під квіти та рослини [квіткове 
опоряджання], підставки під праски, підставки під решітки для жарення, підставки під яйця, пір'яні мітелки для 
знімання пилу, пластини-запобіжники збіганню молока під час кип'ятіння, пляшки для пиття спортивні, пляшкові 
добувачки [відкорковники] електричні та неелектричні, погруддя з порцеляни, кераміки, глини або скла, 
подушечки-мочалки чистильні, поемальоване скло, позначальні кільця для птахів, позначальні кільця для 
свійських птахів, поклади [яйця штучні до гнізд], поливальниці, помазки для бриття, порцеляновий посуд, посуд, 
посудини для пиття, посудинки металеві для готування льоду та заморожених напоїв, пральні дошки, прасувальні 
дошки, прасувальні преси для краваток, преси для прасування штанів, приладдя столове на олію та оцет, прилади 
для знімання гриму, макіяжу, пристосовання для скидання [роззування] чобіт, пристрої для віджимання швабр, 
прищіпки для білизни, пробійники для прочищання отворів, просіювачі золи [побутове начиння], пудрениці, 
пухівки до пудри, решета [побутові], решітки для жарення [побутові], роги для пиття, розбризкувачі для 
поливання квітів і рослин, розтяжники пальчаток, рукавиці, пальчатки господарські, ручне знаряддя для 
виготовляння локшини, садівничі рукавиці, салатниці, свічники, свічникові розетки, сита побутові, сифони для 
газованої води, сільнички, скло до вікон транспортних засобів [напівготове], скло з тонкими електричними 
провідниками всередині, скло, необроблене або частково оброблене, крім будівельного, скловата, крім 
ізоляційної, скловолокно кварцове не текстильне, скловолокно, крім ізоляційного або текстильного, 
скловолоконні нитки не текстильні, склопосуд, склопосуд кольоровий, скляний порошок для оздоблювання, 
скляні вмістини, скляні кулі, скляні кульки, пляшечки [посудини], скляні обплетені посудини, склянки на питво, 
сковороди, скороварки [автоклави] неелектричні, скребниці, смажильниці неелектричні, соковичавниці 
неелектричні побутові, соломинки для пиття, статуї з порцеляни, кераміки, глини або скла, столовий посуд, крім 



ножів, виделок та ложок, столові тарілки, супниці, сушильні пристрої для білизни, тази, тарілочки, таці [підноси] 
для чашок, чарок тощо, таці [підноси] обертні, таці [підноси] побутові, таці [підноси] побутові паперові, тераріуми 
[віварії] для приміщень, тераріуми [для вирощування рослин] для приміщень, термоізольовані вмістини, 
термоізольовані вмістини на напої, термоізольовані вмістини на харчі, термоізольовані пляшки, бутлі, балони, 
термостійкі казани неелектричні, тертки кухонні, тістечкові форми, тримачі для зубочисток, тримачі для туалетного 
паперу, тримачі до меню, тримачі дозувальні для туалетного паперу, тримачі помазків для бриття, тримачі 
рушників, туалети для хатніх тварин, туалетне приладдя, туалетні губки, туалетні щітки, укривальця для чайників, 
урни, фаянсовий [білоглиняний] посуд, фігурки [статуетки] з порцеляни, кераміки, глини або скла¸ флакони, фляги 
плоскі для спиртних напоїв, форми [кухонне начиння], форми на лід, футляри на гребені [гребінці], хлібниці, 
холодильні посудини, холодники переносні неелектричні, художні вироби з порцеляни, кераміки, глини або скла, 
цідилки, цідилки побутові, цукерниці, цукорниці, цяцьковинки китайські з порцеляни, чавниці для часнику 
[кухонне начиння], чайники заварювальні, чайники неелектричні, чайниці [вмістини на сухий чай], чайні набори 
[столовий посуд], чайні цідильця, чашки, чашки, стакани, чарки паперові або пластмасові, чистильне знаряддя 
ручне, чохли на прасувальні дошки, швабри¸ штопори електричні та неелектричні, щетина свиняча, щітки, щітки 
для взуття, щітки для коней, щітки для мазання з довгою ручкою, щітки для миття посуду, щітки для чищення 
лампового скла, щітки для чищення посудин і вмістищ, щітки електричні, крім деталей машин, щітки з щетини 
тварин, щіткові вироби, щіточки для брів, щіточки для нігтів, ясла [годівниці] для тварин, ящики віконні для 
рослин. 

 

Клас 22: Канати, мотузки, сітки, намети, навіси, брезент, вітрила, торби і мішки (що не належать до інших класів); 
набивкові матеріали (крім гумових або пластмасових);текстильна волоконна сировина 

 Апаратна [вичесана] вовна; Бавовна-сирець; Бавовняні відпадки [пачоси] для набивання; Бавовняні пачоси; 
Брезент, Вата для набивання та оббивання; Вата цідильна [фільтрувальна]; Вентиляційні перемички [для шахт] із 
просмоленого полотна; Верблюжа вовна; Вітрила; Вітрила до вітрильних лиж; Вовняні пачоси; Волокно з рамі; 
Волокно з трави еспарто; Волосінь [кінський волос]; Вуглецеві волокна текстильні; В'язальні, зв'язувальні, 
обв'язувальні засоби [в'язила] неметалеві, в'язальні, зв'язувальні, обв'язувальні засоби [в'язила] неметалеві на 
сільськогосподарські потреби,  Гамаки; Деревинна вовна; Деревинна стружка; Джут; Дратва, Загородкові сітки для 
розводіння риби; заслони зовнішні текстильні, Камвольна вовна; Канати неметалеві; Капок; Клоччя; Кокони; 
Кокосове волокно; Конопляні паски; Лико, луб; Льон-сирець [куделя]; Маскувальні сітки; Маскувальні чохли; 
матеріали [прокладки, набивки] негумові, непластмасові для пакування, Мішки [торби] текстильні для пакування; 
Мішки для перевозіння та зберігання неспакованого матеріалу; Мішки для перевозіння трупів; Морські водорості 
набивкові; Мотузи для буксирування транспортних засобів; Мотузки; мотузки для пакування, мотузки на канчуки, 
мотузки неметалеві, Мотузяні драбини; Набивкова вовна; Набивкова солома; Набивкова трава; Набивкове пір'я; 
Набивкові матеріали негумові, непластмасові; Набивкові шовкові відпадки; Навіси з синтетичних матеріалів; 
Навіси текстильні; Намети; Неводи гаманцеві; Необроблена або оброблена вовна; Нитки неметалеві для 
пакування або перев'язування; Овеча вовна; Паперовий шпагат; Парусина для вітрил; Паси [смуги] неметалеві для 
переміщування вантажів; Пастки [тенета]; Пачоси [набивковий матеріал], Перевесла до снопів неметалеві; 
Перев'язі [скріпини] неметалеві для переміщування вантажів; Пір'я на постіль; Пластмасові волокна текстильні; 
Пляшкове опаковання з соломи; Поштові мішки; Прокладки волоконні для суден; Прядиво конопляне; Пух [пір'я]; 
Пух бавовняний; Пух гагачий; Рафія [листяне пальмове волокно]; Рибальські сітки; Руно вовняне; Сизаль; Сітки; 
Сітчаста тканина; Скловолокно кварцове текстильне; Скловолокно текстильне, Стрічки для підв'язування 
виноградних лоз; Стрічки до жалюзі; Стрічки неметалеві для пакування або перев'язування; Стропи неметалеві 
для переміщування вантажів; Тваринна вовна; Текстильна сировина волоконна; Текстильне волокно; Тирса; Торби 
для прання трикотажу; Укривала без певної форми на транспортні засоби, Шнури для вішання картин; Шнури до 
піднімних вікон; Шнури на сітки; Шнури, шворки для пакування,  Шовкові пачоси; Шовк-сирець; Шпагат. 

 

Клас 23: Пряжа і нитки текстильні 

бавовняні нитки і пряжа, вишивальні нитки та пряжа, віскозні нитки і пряжа, вовняна [камвольна] пряжа / 
камвольна [вовняна] пряжа, вовняні нитки і пряжа, гумові нитки текстильні, джутові нитки і пряжа, еластичні 
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нитки і пряжа текстильні, кокосові нитки і пряжа, лляні нитки та пряжа, нитки/пряжа,нитки металеві для 
гаптування, нитки пластмасові текстильні, пряжа, пряжа бавовняна, синельна пряжа,скловолоконні нитки 
текстильні, швейні нитки і пряжа, шовкова пряжа, шовкові нитки і пряжа,штопальні нитки і пряжа.  

 

Клас 24: Тканини і текстильні вироби, що не належать до інших класів; ковдри, покривала; скатерки 

Бавовняні тканини; Байка [тканина]; Білизна для домашнього господарства; Білизна для купання, крім одягу, 
Білизна з візерунчастого полотна; Білизняні тканини; Більярдне сукно; Бортівка; Бумазея\вельвет\ворсисті 
тканини на завіски, покривала тощо; Велюр\оксамит [бархат]; Вкладні-простирадла до спальних мішків, Вовняні 
тканини; Волосяна тканина; Газова тканина\марля; Дамаск [візерункові тканини]; Дверні запони; Джерсі 
[тканина]; Джутові тканини; Дорожні пледи; Драпірувальні тканини настінні; Душові фіранки текстильні чи 
пластикові; Еластичні тканини; Етикетки [налички] тканинні; Знамена [прапори, стяги]; Канва до гобелену або до 
вишивання; Ковдри\Ковдри стьобані\покривала ліжкові; Ковдри вовняні [коци, ліжники];; 
Коленкор\міткаль\ситець; Конопляне полотно; Конопляні тканини; Креп [тканина]; Крепон; Ліжкові покривала 
паперові; Лляні тканини; Марабу [тканина]; Марля полотняна на сир; Меблеві покриви пластмасові; Меблеві 
покриви текстильні, Мішковина\Молескін [тканина]; Наволочки; Накидки на подушки; Наматрацники; Настільні 
доріжки; Настільні підстілки не паперові; Неткані текстильні матеріали; Носовики [хусточки носові] текстильні; 
Оббивкові тканини на меблі; Офсетне полотно текстильне; Парча; Підкладки до капелюхів текстильні; Підкладкові 
тканини, Пластмасові замінники тканин, Полотно; Постільна білизна; Постільна білизна лляна; Прапорці [вимпели] 
непаперові; Прогумоване полотно, крім канцелярського; Прозора тканина [зефір]; Простирала [простирадла]; 
Протимоскітні сітки; Пухові ковдри; рукавиці для миття тіла, Рушники текстильні; Рядовина; Савани,  Серветки 
косметичні текстильні; Серветки під карафки [столова білизна]; Серветки текстильні для знімання гриму, макіяжу; 
Синельні тканини; Ситотканини; Ситцева тканина вибивна; Сітчасті фіранки, завіски [тюлеві]; Скатерки столові не 
паперові; Склотканини текстильні; Столова білизна непаперова; Столові підставки не паперові; Столові серветки 
текстильні; Тафта [тканина]; Текстильні матеріали, Теплоклейкі тканини [що їх клеять гарячими]; Тик лляний; Тик 
матрацний; Тканина з візерунками для вишивання; Тканини;  Тканини газонепроникні на аеростати; тканини з 
волокна рамі, Тканини з трави еспарто; Тканини на взуття; Тканини на прапори; Тканини на текстильні потреби; 
Тканини, подібні до шкур тварин; Трикотажні тканини; Тримачі для фіранок, завісок, запон текстильні; Тюль; 
Устілкова тканина до взуття; Фетр; Фільтрувальні [цідильні] матеріали текстильні; Фіранки, завіски, запони 
текстильні або пластмасові; Фланель; Фланель на санітарно-гігієнічні потреби; Церати на полотні; Цупка тканина 
на постілки; Чайні рушники [до скляного посуду]; Чохли до туалетних накривок тканинні; Чохли меблеві; Чохли на 
диванні подушки; Шевйот [тканина]; Шовкові тканини; Шовкові тканини на друкарські шаблони; Штучний шовк. 

 

Клас 25: Одяг, взуття, наголовні убори 

Апостольники [черничі убори]; Бандани [хустки]; Берети; Боа [горжетки]; Бриджі; Бутси [футбольні черевики]; 
Верхній одяг; Взуттєві передки, Взуття; взуття для купання, Вилоги [одяг]\манжети [одяг]; Вставки до сорочок; 
Вуалі [одяг]; Галстуки [краватки]; Гамаші\краги; Гетри; Гімнастичні туфлі; Готовий одяг; Готові спідки до одягу; 
Грації; Дерев'яне взуття; Джемпери\пуловери\светри; Джерсі [трикотажний одяг]; Дитячі фартушки непаперові; 
Дитячі штанці [одяг]; Дублянки\кожухи\шуби; Душові шапочки; Жилети [камізельки]; жіночі панталони\жіночі 
труси, Зав'язки на гетри, штани; Знімні коміри; Калоші; Каптури [одяг]; Капці [пантофлі]; Каркаси для капелюхів; 
Кашне; Кепки [кашкети]\чіпці [очіпки]\шапки; Кишені до одягу; Козирки до наголовних уборів; Колготки; 
Комбінації [спідня білизна]; Комбінезони [одяг]; Коміри [одяг]; Корсажі [жіноча білизна]; Корсети [спідня білизна]; 
Костюми; Костюми для водних лиж; Костюми для плавання [купання]; Куртки; Легінси [штани]; Лижні черевики; 
Лівреї; Ліфчики; Ліфчики-корсети; Майки, футболки спортивні; Манишки; Манишки до сорочок; Мантильї 
[накидки короткі жіночі]; Маскарадні костюми; Маски для сну; Матроські блузи; Митри [наголовні убори]; 
Мітенки [напівпальчатки]; Муфти [одяг]; Муфти для ніг неелектронагрівні; Набійки на взуття; Навушники [одяг]; 
Наголовні пов'язки [одяг]; Наголовні убори, Накидки [одяг]; Натільна [спідня] жіноча білизна; Непромокальний 
одяг; Носкові частини взуття; Носовички нагрудні [одяг]; Однострої [формений одяг]; Одяг; Одяг для 
автомобілістів; одяг для велосипедистів, Одяг для гімнастики; Одяг з вичиненої шкіри; одяг з габардину, Одяг із 
штучної шкіри; Орарі [церковний одяг]; Пальта; Панчішні вироби; Панчішні підв'язки; Панчохи; Паперовий одяг; 
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Паперові капелюхи [одяг]; Парки [одяг ескімосів]; Паски [пояси] [одяг]; Підбори; Підв'язки для шкарпеток; 
Підв'язки круглі панчішні; Підошви; Підпахівники; Підтяжки [шлейки до одягу]; Піжами, Плавки [штанці] для 
купання; Плащі; Пляжне взуття; Пляжний одяг; Полотняні туфлі та сандалі; Пончо; посаги для немовлят [набори 
одягу], Потовбиральні панчохи; Пояси [спідні]; Поясний гаман [одяг]; Протиковзові засоби для взуття; П'ятки до 
панчіх; Ранти до взуття; Рибальський верхній одяг; Ризи; Робочий одяг [халати, комбінезони]; Рукавички 
[пальчатки] [одяг]; Рукавички для лижників; Сандалі; сандалі для купання, Сарафани; Сарі; Саронги; Сорочки; 
Сорочки для гольфа; Спідниці; Спідниці нижні\спіднички дитячі; Спідниці-шорти; Спідній одяг потовбиральний; 
Спідня [натільна] білизна; Спортивне взуття; Спортивний трикотажний одяг; Спортивні туфлі; Сукні; Тоги; 
Трикотажні вироби [одяг]; Труси; труси-боксери, Туфлі; Тюбетейки\ярмулки; Тюрбани; Устілки [до взуття]; Фартухи 
[одяг]; Фітинги [обладунки] металеві до взуття; Халати; Халати для купання; Халяви чобіт; Хустки нашийні; Хутро 
[одяг]; Хутряні накидки; Циліндри [наголовні убори]; Черевики; Черевички із шнурками, Чоботи; Шалі; шапочки 
для купання, Шарфи; Широкі краватки; Шкарпетки; Шпичаки до футбольних черевиків; Штани. 

 

Клас 26: Мереживо і вишиті вироби, стрічки і тасьми; ґудзики, гачки і петельки, шпильки і голки; штучні квіти 

Автоматичні застібки до стрічок [галантерейні вироби]; Бігуді [Кучерниці]; Бігуді паперові [папільйотки]; Блискітки 
[блищики] [оздоби до одягу]; Блискітки до одягу; Бобіни для утримування вишивальних або вовняних ниток [крім 
деталей машин, Брошки [деталі одягу]; Великі тупі [шнурувальні] голки; Взуттєві гачки; Взуттєві застібки; Взуттєві 
обладунки [петлі, вушка тощо]; Взуттєві оздоби не з дорогоцінних металів; Взуттєві пряжки\пряжки до взуття; 
Взуттєві шнурки; Вишивальні гачки; Вишиті вироби [галантерейні товари]; Відзнаки, знаки розрізнювання не з 
дорогоцінних металів; Віжки для водіння дітей; Вінки із штучних квітів; Вовняні шнури; Волани до спідниць; 
Волосся для нарощування; Волосся людське; Галантерейні вироби, крім ниток; Галуни для облямовування 
[окантовування]; Гаптовані золотом вироби; Гаптовані сріблом вироби; Гачки [галантерейні вироби]; Гачки до 
корсетів, Глиці для плетення рибальських сіток; Голечники, Голки; ; Голки для книгооправних [палітурних] робіт; 
голки для лимарної справи, Голки до чесальних машин [для вовни]; Голкові подушечки [гольники]; Гольниці 
[скриньки на голки]; Ґудзики; Еластичні стрічки; Жабо [мереживні]; Заколки для волосся; застібки блузові\застібки 
до натільного одягу, Застібки до одягу; Застібки до підтяжок [шлейок]; Застібки до поясів [пасків]; Застібки-змійки; 
Застібки-змійки до сумок; Затискачки для волосся; Затискачки до штанів для велосипедистів, Зубчики [мереживо]; 
Капелюхові оздоби не з дорогоцінних металів; Килимові гачки; Китиці [оздоби до одягу]; Кнопки одягові; Коси з 
волосся,  Літери для позначання білизни; Накладне волосся; Намистини, крім призначених для виготовляння 
золотарських виробів; Нашивки, наліпки декоративні [галантерейні вироби]; Неправдиві крайки, Облямівки 
[канти] до одягу; Обручі на волосся; Одягові підплічники; Оздоби [кнопки, ґудзики тощо]; Оздоби до волосся; 
Оздоби до одягу; Оздоби до одягу [бісерні, тасьмові, галунові тощо]; Оздоблювальні шнури до одягу; Перуки; 
Петлі до одягу; Пір'я [деталі одягу]; Планшетки для корсетів; Плетільні шпиці; Пов'язки нарукавні [аксесуари для 
одягу]; Подушечки на шпильки; Позначки для білизни [цифри або букви]; Помпони; Пряжки [деталі одягу]; 
Пташине пір'я [деталі одягу]; Розетки [галантерейні вироби]; Розтяжні обручі для тримання рукавів сорочок; 
Синель [ворсисті шнури]; Сітки для волосся; Слюдяні блищики; Страусове пір'я [деталі одягу]; Стрічки 
[галантерейні вироби]; Стрічки для волосся; Стрічки для нагород; Стрічки для оздоблювання фіранок; Тасьма 
[сутаж]; Теплоклейкі латки для лагодження текстильних виробів; тепло клейкі наліпки для оздоблювання 
текстильних виробів [галантерея], Торочки; Тримачі для комірів; Фестони вишиті; Цифри для позначання білизни; 
Цифрові позначки для учасників змагань; Чоботарські [шевські] голки; шапочки для фарбування волосся, Швацькі 
голки; Швацькі наперстки; Швацькі скриньки; Шлярки дрібні до одягу; Шнури до одягу, Шпильки для волосся; 
Шпильки кучерявильні [для завивання волосся]; Шпильки, крім золотарських; Штопальні голки; Штопальні 
копили; Штучне волосся; Штучні бороди; Штучні вуса; Штучні гірлянди; Штучні квіти; Штучні рослини; Штучні 
фрукти. 

 

Клас 27: Килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні 
(нетекстильні) 

Килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви для підлоги; шпалери (нетекстильні), а також: вінілові покриви на 
підлогу; газони, гімнастичні килими, мати; дерен штучні; збористі шпалери нетекстильні; килими до автомобілів; 

http://dayas.com.ua/uk/intelektualna-vlasnist/torgovi-marki/mizhnarodna-reestratsiya-torgovelnoji-marki/2014-06-24-11-03-21.html#%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-26-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%96-%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D2%91%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%96-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D1%96-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8
http://dayas.com.ua/uk/intelektualna-vlasnist/torgovi-marki/mizhnarodna-reestratsiya-torgovelnoji-marki/2014-06-24-11-03-21.html#%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-27-%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96
http://dayas.com.ua/uk/intelektualna-vlasnist/torgovi-marki/mizhnarodna-reestratsiya-torgovelnoji-marki/2014-06-24-11-03-21.html#%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-27-%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B6%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%83-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96


килимки (постілки) для витирання ніг; килимки до ванних кімнат; килимові підстилки; мати із сплетених мотузків 
для лижних спусків; протиковзові килими; шпалери паперові; рогожі з очерету (комишу). 

 

Клас 28: Ігри та іграшки; гімнастичні та спортивні товари, що не належать до інших класів; ялинкові прикраси 

Автомати для аркадних відеоігор; Автомати для відеоігор; Альпіністське споряддя; апарати для кидання тенісних 
м’ячів, Басейни для плавання [ігрові]; Батути; Більярдні киї, Більярдні кулі; Більярдні розмітники; Більярдні столи; 
Більярдні столи з монетним передоплатним механізмом; Бодиборди; Боксерські рукавиці; Брязкальця; Будівельні 
блоки [іграшки]; Булави для художньої гімнастики, Ведмеді плюшеві; Велосипеди-тренажери стаціонарні; Верші 
[рибальське знаряддя]; Виявники клювання [рибальське приладдя]; Волани бадмінтонні, Волосіні для рибалення; 
Вудки; Гантелі; Гарпунні рушниці [спортивне знаряддя; Гилки для гольфа; Гирі [спортивні]\штанги; Гойдалки; 
Головоломки [ігри]; гра в фанти, Дельтаплани; Дзвоники для новорічних ялинок; Дзиґи [іграшки]; Диски спортивні; 
Доміно [гра]; Дошки для плавання підтримувальні; Дошки для серфінґу; дошки для серфінгу з вітрилом,  Дошки 
пружні [спортивне приладдя]; Дошки шахові; Дошки шашкові; Дротики [списи для кидання]; Електронні мішені; 
Еспандери; Жердини для стрибків; Жилки [з кишок тварин] для рибалення; Жумари [альпіністське знаряддя]; 
Забавки для гулянок; Забавкові маски; Закріпини до лиж; Запашні приманки для полювання або рибалення; 
Захисні прокладки [частини спортивного споряддя]; Змії паперові; Знаряддя виправляти дерен [знадоби для 
гольфа]; Іграшки; Іграшки для домашніх тварин; Іграшки для жартів і витівок; Іграшки м'які; Іграшкові автомобілі; 
іграшкові моделі, Іграшкові пістолети; іграшкові фігури, ігри Ігри з кільцями; Ігрові автомати для азартних ігор; 
Ігрові автомати з монетним передоплатним механізмом; Ігрові карти; Ігрові кулі; Ігрові повітряні кулі; 
Калейдоскопи; Камери до м'ячів; Каніфоль для атлетів; Капелюшки паперові для свят; карнавальні маски, Карти 
для гри бінго; Кеглі; Кеглі [гра]; Китайське доміно; Кільця для кидання; Ковзани; Коники-гойдалки; Конструктори 
[гра]; Контролери до ігрових консолей; Конфеті; Кості ігрові; Крейда для більярдних київ; Кружальця [марки] для 
ігор; кульки для ігор, Куртки для плавання; Ласти для плавання; Летючі диски [іграшки]; Лижі,  Лижі водні; Лижі 
для серфінгу; Лижні мастила; Лижні облямівки [канти]; Луки для стрільби; Ляльки; Ляльковий одяг; Лялькові 
кімнати; Лялькові ліжка; Лялькові хатки; Маріонетки; Маски [іграшки], Маскувальні екрани [спортивне приладдя]; 
машини для подавання м’ячів, Мильні бульбашки [забавки]; Мисливські вабики для принаджування дичини; 
Мішені; Мішені летючі; моделі зменшені транспортних засобів, Моделі масштабні готові [іграшки]; М'які 
[плюшеві] іграшки; М'ячі для ігор; Навитки [котушки] для рибалення; Навитки [котушки]  до паперових зміїв, 
Надувні подушки для плавання\поплавці до плавання; Накладки для бортів більярдних столів; Наколінники 
[спортивне споряддя]; Наконечники до більярдних київ; Налокітники [спортивне споряддя]; Настільні ігри; 
Однолінійні роликові ковзани; Пальчатки для гольфа, Параплани; Паски [пояси] для плавання; Пачинко; Підвісні 
боксерські груші; Підкови для ігор; Підошовні покриви на лижі; Підсаки для рибалення; підставки під новорічні 
ялинки, Пінятас [новорічні підвісні кошики з ласощами]; Пістони [іграшки]; Пістони до пістолетів [іграшки]; 
Пляшечки з сосками для ляльок; Пневматичні пістолети [іграшки]; повідки до серфінгових дощок,; Покажчики 
клювання [поплавці] [рибальське приладдя]; Поплавці для рибалення; Портативні ігри з рідкокристалічними 
дисплеями; Пояси для штангістів [спортивне споряддя]; Прив'язі до вітрильних дощок; Прикраси для новорічних 
ялинок, крім електричних і ласощів; приладдя для стрільби з лука, Принади для полювання або рибалення; 
Принади для рибалення штучні; пристрої для ігор,  Радіокеровні іграшкові транспортні засоби; ракетки для ігор, 
Рибальське приладдя; Рибальські гачки; Рогатки [спортивне знаряддя]; Ролики до велосипедів-тренажерів; 
Роликові дошки для катання; Роликові ковзани; Рукавиці [пальчатки] для ігор; Рукавиці для бейсболу; Рулеткові 
колеса; Рухомі іграшки; Самокати [іграшки]; Сани [спортивні товари]; сани для бобслею, Свічники для новорічних 
ялинок; Сітки на метеликів; Сітки спортивні; Скребачки для лиж; Скретч-картки для лотерей [лотерейні квитки зі 
стиральним шаром]; Слот-машини [ігрові автомати]; Сніг штучний на новорічні ялинки; Снігові кулі; Снігоступи; 
Сноуборди; Стартові колодки до спорту; Стенди для стрільби в летючі мішені; Столи для настільного тенісу; Столи 
для настільного футболу, Струни до ракеток; Струни до ракеток [з кишок тварин]; Суспензорії атлетичні [спортивне 
пристосовання]; Театральні маски; Тенісні сітки; Тобоган [спортивна гра]; торби на коліщатах або без них для 
гольфа, торби на крикет, тренажери для фізичних вправ, Тренажери фізкультурні [тілотренувальні пристрої]; 
Триктрак [гра]; Ударні рукавиці [для ігор]; устаткування для гімнастики, устаткування для гри в боулінг, 
устаткування для штукарства [показування фокусів], устаткування для ярмаркових каруселей, Фарбові 
[пейнтбольні] пістолети [спортивне знаряддя]; Фарбові кулі до фарбових [пейнтбольних] пістолетів [спортивне 
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знаряддя]; Фехтувальна зброя; Фехтувальні маски; Фехтувальні пальчатки, Фішки для азартних ігор; Хлопавки-
цукерки [феєрверкові новорічні]; Хокейні гилки; Чашки на ігрові кості; Черевики з ковзанами; Чохли, спеціально 
призначені на лижі та серфінгові дошки; Шахи [гра]; Шашки [гра]; Шкура тюленяча [покриви на лижі], Щитки 
[спортивне споряддя]; Щогли для вітрильних дощок; Ялинки новорічні штучні. 

 

Клас 29: М’ясо, риба, птиця, дичина; м’ясні екстракти; законсервовані, заморожені, сухі, несирі фрукти та овочі; 
желе, повидла, компоти; яйця; молоко та молочні продукти; харчові олії та жири 

айвар [законсервований перець], алое вера харчове, альбумінове молоко / молоко з підвищеним вмістом білка, 
альгінати на кулінарні потреби, анчоуси, арахіс оброблений, арахісове масло, бекон / сало свиняче, білки 
[альбуміни] на кулінарні потреби, білок яєчний, боби законсервовані,бульйони [м'ясні відвари], бульйонні 
концентрати, варення/повидла, вершки молочні,водорості червоні смажені,водорості червоні смажені, горіхи 
оброблені, горох законсервований,гриби законсервовані, гумос [паста з гороху нут], деруни, джеми, дичина 
забита, егног [яєчний напій] безалкогольний, екстракти харчові з морських водоростей, желатин, желе м'ясні, 
желе харчові, жир кістковий харчовий, жир свинячий, жири харчові тваринні, жирові речовини для виготовляння 
харчових жирів, жирові суміші на бутерброди, жовток яєчний, журавлинний [клюквовий] соус, заморожені 
фрукти,засолена риба, збиті вершки, згущене молоко, ікра, ікра риб'яча оброблена, імбирний джем, йогурт, 
какаове масло/шоколадне масло, капуста квашена, картопляні пластівці, картопляні чипси, кефір, кисле молоко 
[кисляк], кімчі [квашена овочева страва], клей риб'ячий харчовий, клеми [молюски] неживі, ковбасні 
вироби,кокосова олія, кокосове масло, кокосовий жир, кокосові горіхи сухі, коктейлі молочні, компоти, креветки 
неживі,креветки пилчасті неживі, кров'яна ковбаса [кров'янка], крокети,кукурудзяна олія, кумис, кунжутова олія, 
лангусти неживі, лецитин на кулінарні потреби, лосось/сьомга, льонова олія на кулінарні потреби,маргарин, 
масло, масляний крем, мигдаль товчений, мідії неживі, молоко, молочні напої з перевагою молока, молочні 
продукти, молюски неживі, морські голотурії неживі, муси овочеві, муси рибні, м'ясні екстракти, м'ясні консерви, 
м'ясо, м'ясо законсервоване, насіння оброблене, насіння соняшнику оброблене, овочеві консерви, овочеві салати, 
овочеві соки для куховарення, овочеві супи, овочі законсервовані, овочі скуховарені, овочі сухі, огірки дрібні, 
оливки законсервовані, оливкова олія харчова, омари неживі, оселедці, пальмова олія харчова, пальмоядрова 
олія харчова, паштети печінкові, пектин на кулінарні потреби, печінка, пилок на харчові продукти, подрібнені 
овочі в маринаді, простокваша [скисле молоко], птиця свійська [забита], раки неживі, ракоподібні неживі, риба 
законсервована, риба нежива, рибне борошно харчове, рибне філе, рибні консерви, рибні харчові продукти, 
ріпакова олія харчова, родзинки [ізюм],ряжанка [сквашене топлене молоко], сардини, свинина, сири, сироватка 
молочна, сичуг, складники для готування бульйонів, сметана [сквашені вершки], соєве молоко [замінник молока], 
соєвий сир, соєві боби законсервовані харчові, солоне м'ясо, солонощі, соняшникова олія харчова,сосиски, 
сосиски у тісті, сочевиця законсервована, суміші для готування супів, супи, тагіні [паста з насіння 
кунжуту],тваринний кістковий мозок харчовий, тельбухи, томатна паста, томатне пюре, томатний сік для 
куховарення, трюфелі [гриби] законсервовані, тунець, устриці неживі, ферменти молочні на кулінарні потреби, 
фініки, фрукти законсервовані, фрукти зацукровані / фрукти, поглазуровані цукром, фрукти, законсервовані 
спиртом, фруктова цедра, фруктовий м'якуш, фруктові желе, фруктові закуски, фруктові компоти, узвари, фруктові 
консерви, фруктові кришеники [сухі], фруктові салати, харчові жири, харчові олії, харчові пташині гнізда [китайські 
ласощі], цибуля законсервована, часник законсервований, чипси картопляні низькокалорійні, 
шинка,шовкопрядові лялечки харчові, яблучне пюре, яєчний порошок,яйця, яйця слимаків харчові. 

 

Клас 30: Кава, чай, какао та замінники кави; рис; тапіока і саго; борошно та зернові продукти, хліб, кондитерські 
вироби; морозиво, харчові льоди; цукор, мед, сироп мелясовий; дріжджі, пекарські порошки; сіль; гірчиця; оцет, 
приправи; прянощі; лід 

анісове (ганусове) насіння; арахісові кондитерські вироби; Батончики злакові; батончики злакові з високим 
вмістом білка;  бобове борошно; борошно,  борошно з тапіоки; борошняні вироби; борошняні кондитерські 
вироби; булочки; булочки здобні; бутерброди [канапки, сандвічі]; ванілін [замінник ванілі]; ваніль [запашник]; 
вафлі; вермішель; винний камінь на кулінарні потреби; вівсяне борошно; вівсяні пластівці; вівсяні продукти; 
в'язівні речовини для ковбас, в'язівні речовини для морозива; галетне печиво\печиво; гвоздика [прянощі]; 
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гірчиця; гірчичне борошно; глазур для виробів із здобного тіста; глюкоза на кулінарні потреби; добавки 
[приправа]; добавки з клейковини на кулінарні потреби; дріжджі; есенції до харчових продуктів, крім ефірних 
есенцій і ефірних олій; жуйки [жуйні гумки]; заварний крем; закваска; закуски з рису; закуски зі злаків; замінники 
кави;  заморожений йогурт [льодяні кондитерські вироби]\заморожений кефір [льодяні кондитерські вироби] 
запашники до напоїв, крім ефірних олій; запашники до тортів, тістечок, крім ефірних олій; запашники харчові; 
запашники, крім ефірних олій; зародки пшениці харчові; згусники для куховарення; зернові продукти; імбир 
[прянощі]; кава; кава непряжена [нежарена]; кавові замінники; кавові запашники; кавові напої; кавові напої з 
молоком; какао; какао з молоком; какаові напої, каперці [приправа]; карамелі [цукерки]; карамельки-таблетки 
[кондитерські вироби]; карі (кері) [гостра приправа]; картопляне борошно; квытки або листя рослин, що 
використовуэться як замінники чаю, кетчуп [соус]; клейковина харчова; кондитерські вироби\кондитерські вироби 
з цукром; коржі кукурудзяні; кориця [прянощі]; крохмаль харчовий; крупа для мамалиги; крупи харчові; кукурудза 
подрібнена; кукурудза пряжена [жарена]; кукурудзяне борошно; кукурудзяні баранці; кукурудзяні пластівці; 
куркума; кускус [манна крупа]; кухонна сіль; ласощі для прикрашання новорічних ялинок; лід для охолоджування; 
лід натуральний або штучний; локричні кондитерські вироби; локшина; льодяники [смоктунці]; льонове насіння 
харчове; майонез; макарони; макаронні вироби; мальтоза; мамалига; манна крупа; маринад овочевий 
[приправа]; маринади; марципани; маткове молочко бджолине; мед; меляса харчова; мигдальне печиво; 
мигдальне тісто; мигдальні кондитерські вироби; млинарські продукти; млинці; млинці фаршировані; морозиво; 
морська вода для куховарення; Морські водорості [приправа]; муси десертні [кондитерські вироби]; муси 
шоколадні; мускатні горіхи; муслі; м’якшівні речовини для м’яса [побутові];  м'ясна підлива, м'ята до солодощів; 
м'ятні цукерки, напої на основі чаю; насіння зірчастого анісу [бодян]; настоянки нелікувальні; овес подрібнений; 
оцет; очищений овес, очищений ячмінь; палички локричні [кондитерські вироби]; Пальмовий цукор; паста з бобів 
сої [приправа]; пельмені; перець; перець [прянощі]; перець запашний; песто [соус]; пивний оцет; пироги з м’ясом; 
пироги із різною начинкою; підсолоджувачі природні; піца; пластівці [зернові продукти]; плачинди; помадки 
[кондитерські вироби]; порошки на морозиво; праліне; приправи; приправи до салату; присмаки; прісний хліб; 
прополіс [бджолиний клей]; пряники; прянощі; пудинги; пудра на торти, тістечка; пшеничне борошно; пюре 
фруктові [соуси]; речовини для усталювання збитих вершків,  рис; рисові торти, тістечка; розпушувач пекарський; 
розчина [запарка] на тісто; рослинні замінники кави; саго [крупи]; садові трави законсервовані [приправи]; 
селерна сіль; сироп мелясовий; сіль для консервування харчових продуктів; соєве борошно; соєвий соус; солод 
харчовий; солодове сухе печиво; солодові екстракти харчові; соуси [приправи];  Соуси (приправи) до макаронних 
страв; спагеті; страви на основі локшини; суміші для глазурування шинки; сухарі; сухарі панірувальні; сухе печиво; 
суші; табуле; такос [перепічки кукурудзяні]; тапіока; тістечка\торти; тістечка маленькі; Тісто; тісто без дріжджове 
на торти і тістечка\тісто на торти, тістечка; тісто на кондитерські вироби, томатний соус; тонке сухе печиво 
[крекер]; торти, пироги з фруктами; французький пиріг з паштетом, фруктове морозиво; фруктові желе 
[кондитерські вироби]; халва; харчова сода [бікарбонат натрію для куховарення]; харчовий лід; хліб; цикорій 
[кавовий замінник]; цукерки; цукор,  чай; чай охолоджений, чатні [приправа]; чізбургери [сандвічі];  шафран 
[присмака]; шоколад; шоколадні напої; шоколадні напої з молоком; ячмінне [ячне] борошно; ячмінь подрібнений. 

 

Клас 31: Сільськогосподарські, садівничі та лісові продукти і зерно, що не належать до інших класів; живі тварини; 
свіжі фрукти та овочі; насіння; живі рослини і квіти; корми; солод 

Альгаровіла кормова; Апельсини свіжі; Арахіс свіжий; Арахісова макуха для тварин; Арахісове борошно для 
тварин; Барда\солодова гуща; Боби свіжі; Борошно для тварин; борошно із льонового насіння для тварин, Буряк 
свіжий; Вапно до кормів; Виноград свіжий; Виноградні лози; Висівки; Висівки кормові; Вичавки цукрової тростини 
сирі; Вінки з живих квітів; Галети для собак; Гарбузи свіжі\кабачки свіжі; Горіхи [плоди]; Горіхи ліщинові; Городні 
трави свіжі [прянощі]; Горох свіжий; Гриби свіжі; Грибниці; Дерева; Деревинна стружка для виготовляння 
деревинної маси; Дерен природний; Дріжджі для худоби; Живі тварини; Жито; Жуйки харчові для тварин; 
Залишки переганяння вина; Запашний пісок для хатніх тварин [гігієнічний поглинальний матеріал]\запашний пісок 
для хатніх тварин [підстилка]; Зародки пшениці кормові; Збіжжя [зерно необроблене]; Звіринцеві тварини; Зерно 
[збіжжя]; Зерно кормове; Зіпріла солома [мульча]; Какао-боби необроблені; Картопля свіжа; Каштани свіжі; Квіти 
живі; Квіти засушені декоративні; Кістки каракатиці для годування птахів; Кокосові горіхи; Кола горіхи; Копра; 
Коренеплоди харчові; Коріння цикорію [петрових батогів], Коркова кора необроблена; Корми для відгодування 
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тварин\корми для відгодування худоби, Корми для птахів; Корми для тварин; Корми для хатніх тварин; Корми для 
худоби [фураж]; Корми несухі для худоби;кормові відходи гуральництва, Кропива; Крупи для свійських птахів; 
Кукурудза; Кукурудзяна макуха для худоби; Кунжут [сезам]; Кущі [чагарники]; Лангусти живі; Лимони свіжі; Листя 
пальмових дерев; Льонове борошно кормове; Льонове насіння кормове; Макуха олійна для худоби; Мигдаль 
[плоди]; Мідії живі; Морські водорості харчові або кормові; Морські голотурії живі; Наживки для рибалення живі; 
Напої для хатніх тварин; Насіння на ботанічні потреби; Насіння рослин; Необроблена деревина; Необроблена 
кора; Нерозпиляна деревина; Новорічні ялинки; Овес; Овочі свіжі; Огірки свіжі; Оливки свіжі; Омари живі; 
Пальмові дерева; Папір з піском для хатніх тварин [підстілка]; Перець стручковий [рослина]; Пилок 
[необроблений]; Підстілкові матеріали для тварин, Племінна худоба; Плоди ріжкового дерева; Плоди свіжі; 
Плодові вичавки; Побічні продукти обробляння збіжжя кормові; препарати, що збільшують несучість свійських 
птахів, Птахи свійські живі; Пшениця; Раки живі; Ракоподібні живі; Ревінь свіжий; Риба жива; Рибне борошно 
кормове; Риб'яча ікра; Рис необроблений; Рисове борошно кормове; Ріпакова макуха для худоби; Розсада\сіянці; 
Рослини; Рослини алое вера; Рослини засушені декоративні; Салат зелений [латук] свіжий; свіжий цикорій [петрові 
батоги], Сіль для худоби; Сіно; Солод для бродіння і переганяння; Солома кормова; Солома підстілкова; Соснові 
шишки; Сочевиця свіжа; Стійлові корми для тварин; Стовбури дерев; Торфова підстілка; Трюфелі [гриби] свіжі; 
Устриці живі; Фураж для підживлювання тварин, хмелеві шишки, Хміль; Цибулини  квітів; Цибуля порей свіжа; 
Цибуля свіжа; Цитрусові плоди свіжі; Цукрова тростина; Черепашки живі; Шипшина; Шкаралупа кокосових горіхів; 
Шовкопряди; Шпинат свіжий; Ягоди свіжі; Яйця запліднені для висиджування чи інкубації; яйця 
шовкопрядів,  Ялівцеві ягоди; Ячмінь. 

 

Клас 32: Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші 
складники для готування напоїв 

Аперитиви безалкогольні; Арахісове молоко [безалкогольний напій]; Безалкогольні напої; Безалкогольні напої на 
основі меду; Безалкогольні фруктові екстракти; Безалкогольні фруктові напої, Виноградне сусло; Води [напої]; 
Газовані води; екстракти хмелю для виготовлення пива, Есенції для виготовляння напоїв; Зельтерська вода; 
Ізотонічні напої; Імбирне пиво; Квас [безалкогольний напій]; Коктейлі безалкогольні; коктейлі на основі пива, 
Лимонади; літієва вода,  Мигдалеве молоко [напій]; Мінеральні води [напої]; Напої безалкогольні на основі алое 
вера; Напої з молочної сироватки; Овочеві соки [напої]; Оршад [напій]; Пивне сусло; Пиво; Порошки для 
виготовляння газованих напоїв; Сарсапарель [безалкогольний напій]; Сиропи до напоїв; Сиропи на лимонади; 
складники для виготовляння газованих вод, складники для виготовляння лікерів, складники для виготовляння 
мінеральних вод, складники для виготовляння напоїв,  Смузі [напої на основі фруктових або овочевих сумішей]; 
Содова вода; Соки фруктові; Солодове пиво; Солодове сусло; Столові води; Сусла; Таблетки для виготовляння 
газованих напоїв; Томатний сік [напій]; Фруктовий нектар безалкогольний; Фруктові екстракти неалкогольні; 
Фруктові напої неалкогольні; Фруктові соки; Хміль Шербети [напої]; Яблучний сік. 

 

Клас 33: Алкогольні напої (крім пива) 

Алкогольні напої, крім пива; алкогольні напої, що містять фрукти, алкогольні напої, що сприяють травленню, 
Аперитиви; Арак [рисовий алкогольний напій]; байцзю [китайський алкогольний напій], Бренді; Вина; Віскі; 
Ганусова [анісова] горілка [настоянка]; Ганусовий [анісовий] лікер; Горілка; Горілка вишнева; Грушевий сидр; 
Джин [ялівцева горілка]; Коктейлі; Кюрасо [лікер]; Лікери; Медівка [гідромель]; М'ятні настоянки; Напої 
алкогольні змішані, крім напоїв на основі пива; Настоянки гіркі; Ніра [алкогольний напій на основі цукрової 
тростини]; Перегінні алкогольні напої; Пікети [вино з виноградних вичавків]; Рисовий спирт; Ром; Саке [рисова 
горілка]; Сидри; Спиртні напої; Спиртові екстракти; Спиртові есенції; Фруктові екстракти спиртові. 

 

Клас 34: Тютюн; курильне приладдя; сірники 

Бурштинові наконечники до сигарових і сигаретних мундштуків; Вбиральний папір до курильних люльок; вмістини 
на тютюн, Газові балончики до запальничок; Жуйний тютюн; Запальнички; знаряддя для чищення курильних 
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люльок, Кисети [торбинки] на тютюн; кишенькове знаряддя для скручування цигарок, Кінці сигарет 
[фільтрувальні]; Книжечки з сигаретного [цигаркового] паперу; Коробки на сірники; Кремінь; Курильні люльки; 
мундштуки до сигар, мундштуки до сигарет, Наконечники сигаретних мундштуків; підставки під курильні люльки, 
Плювальниці для споживачів тютюну; Попільниці; Сигарети [цигарки]; Сигарети [цигарки] електронні;  Сигарети з 
замінниками тютюну, крім лікувальних; Сигаретний [цигарковий] папір; Сигаретниці [цигарниці]; Сигаретні 
фільтри; Сигари ;Сигарили; Сигарниці; Сигарниці із зволожуванням; Сигарні різаки; Сірники; Сірничниці; Табакерки 
[вмістинки на тютюн для нюхання]; Трави для куріння; Тютюн; Тютюн для нюхання. 

 

Послуги 

Клас 35: Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи 

агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування 
собівартості; Аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; 
визначання громадської думки, влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування 
показів мод на рекламні потреби, влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; готування 
платіжних документів, демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; 
ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; допомога у комерційному або 
промисловому керуванні, дорадча допомога в діловому керуванні, досліджування ринкове; економічне 
прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомин [канцелярські роботи]; збирання 
інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; імпортно-експортні агентства, інвойсування; 
інтерактивне рекламування через комп’ютерну мережу; керування комп'ютерними файлами; керування справами 
артистів-виконавців, керування справами а готелях, керування справами постачальників послуг вільнонайманих 
працівників, керування справами спортсменів, комерційна інформація і консультації для споживачів [центри 
підтримки споживачів]; комерційне керування ліцензуванням товарів та послуг для інших; комплектування штату 
працівників; консультування щодо керування справами, консультування щодо налагодження справ, 
консультування щодо штату працівників,  макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; множення 
документів; надавання ділової інформації щодо комерційних та ділових контактів, наймання [орендування] місця 
на рекламу, наймання [прокат] канцелярських машин і обладнання, наймання [прокат] рекламних матеріалів, 
наймання [прокат] торговельних автоматів, наймання [прокат] торговельних стендів, наймання [прокат] 
фотокопіювальної техніки, наймання рекламного часу на засобах інформування,  написання рекламних текстів; 
обробляння текстів; оновлювання та ведення даних у комп’ютерних базах даних, оновлювання, коригування та 
удосконалювання рекламних матеріалів; оптимізація відвідуваності веб-сайтів, оформляння вітрин; 
передплачування газет (посередництво); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; поради щодо 
налагоджування і керування справами, послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших 
(закуповування товарів та надання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів 
(комерційна допомога); послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві, послуги секретарів; 
послуги стенографістів; послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів, послуги щодо ділового 
керування будівельними проектами, послуги щодо зв’язків з громадськістю, послуги щодо комерційного 
посередництва, послуги щодо огляду преси, послуг щодо переміщування підприємств (релокація); Послуги щодо 
роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; 
послуги щодо фотокопіювання; пошук спонсорів; пошукова оптимізація, представлення продуктів через засоби 
комунікації з метою роздрібного продажу, психологічне випробування [тестування] для відбирання працівників, 
публікування рекламних текстів, радіо рекламування, радіорекламування; реклама поштою; рекламні агентства; 
рекламування; рекламування з використання плати за клацання, розклеювання [розміщування] афіш, об’яв; 
розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; складання звітів про стан 
рахунків, складання податкових декларацій, служби праце влаштовування, сприяння продажеві [посередництво], 
створювання рекламних фільмів, телевізійне рекламування, телемаркетинг, узгоджування та укладання 
комерційних угод для третіх сторін, упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних, 
фахове консультування щодо підприємництва, шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах 
для інших. 

http://dayas.com.ua/uk/intelektualna-vlasnist/torgovi-marki/mizhnarodna-reestratsiya-torgovelnoji-marki/2014-06-24-11-03-21.html#%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81-35-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8


 

Клас 36: Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю 

агенства вертання боргів, агентства із забезпечування житлом [квартирами], агенства нерухомого майна, 
Аналізування фінансове; Банківські операції; Брокерські послуги на фондовому ринку; Визначання вартості 
ремонту [фінансове оцінювання]; Випускання дорожніх чеків; Випускання кредитних карток; Випускання цінних 
паперів; Вкладання коштів; влаштовування фінансування для об’єктів будівництва, дистанційне банківське 
обслуговування, довгострокове наймання [лізингуваня] сільськогосподарських ферм, електронне переказування 
коштів, Житлове керування, зберігання у сейфах, Зберігання цінностей; Збирання грошових пожертв; Збирання 
коштів до добродійного фонду; Збирання наймової плати; Інформування про зміни біржового курсу; керування 
нерухомим майном, Клірингові [взаємні безготівкові] розрахунки; Консультування щодо страхування; 
Консультування щодо фінансової заборгованості; кредитування під заставу, Лізингування [орендування] 
[довгострокове наймання] нерухомого майна; митне посередництво, морське страхування, надавання позики на 
виплат [в кредит], надавання фінансових позик, надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів, 
наймання [орендування] житла/наймання [орендування] квартир, наймання [орендування] на виплат [в кредит], 
наймання [орендування] офісів [контор] [нерухомого майна], обмінювання грошей, обслуговування за 
кредитними картками, оцінювання антикваріату, оцінювання коштовностей, оцінювання марок, оцінювання 
мистецьких творів, оцінювання нерухомого майна, оцінювання предметів нумізматики, перевіряння справжності 
чеків, підзаставні банківські позики, податкове експортування, позикові агентства, позичання під заставу, 
посередництво біржове, посередництво в реалізації вуглецевих кредитів, посередництво у забезпечуванні 
житлом/посередництво у найманні нерухомого майна, посередницькі послуги щодо акцій та 
облігацій/посередницькі послуги щодо цінних паперів, послуги за дебетовими картками, послуги ощадних банків, 
послуги резервних фондів, послуги у поручництві, послуги фахівців із страхування, послуги щодо опікунства, 
послуги щодо пенсійних виплат, страхове інформування, страхове посередництво, страхування, страхування від 
нещасних випадків, страхування від пожеж, страхування життя, страхування здоров'я, факторингові операції, 
фінансове інформування, фінансове керування, фінансове консультування, фінансове оцінювання [страхування, 
банківських операцій, нерухомого майна], фінансове оцінювання вовни, фінансове оцінювання лісу на пні, 
фінансове спонсорство, фінансові послуги щодо ліквідування фірм, фінансування, фонди взаємодопомоги. 

 

Клас 37: Будування; лагодження; встановлювання устаткoвання 

асфальтування, брукування доріг, будівельне ізолювання, будівельне наглядання, будівельні роботи в 
суднобудуванні, будування портів, будування хвилерізів, молів, дамб, будування ярмаркових рундуків і крамниць, 
буріння глибоких нафтових або газових свердловин, відновлювання двигунів, повністю зношених або частково 
зруйнованих, відновлювання машин, устатковання, верстатів, повністю зношених або частково зруйнованих, 
відновлювання меблів, відновлювання протекторів шин, встановлювання дверей і вікон, встановлювання і 
лагодження апаратів для кондиціювання повітря, встановлювання і лагодження вантажних підіймачів [ліфтів], 
встановлювання і лагодження електроприладів, встановлювання і лагодження зрошувальних засобів, 
встановлювання і лагодження опалювального устаткування, встановлювання і лагодження печей, встановлювання 
і лагодження пожежної сигналізації, встановлювання і лагодження протикрадіжної сигналізації, встановлювання і 
лагодження телефонів, встановлювання і лагодження холодильного устаткування, встановлювання кухонного 
устатковання, встановлювання риштовань, встановлювання, технічне доглядання і лагодження комп'ютерів, 
встановлювання, технічне доглядання і лагодження машин і механізмів, встановлювання, технічне доглядання і 
лагодження офісної техніки і обладнання, вулканізування шин [лагодження], герметизація будівель [споруд], 
гостріння ножів, дезінфікування, добування копалин, доглядання меблів, заряджання акумуляторів транспортних 
засобів, змащування транспортних засобів, зносіння будівель, інформування щодо лагодження, інформування 
щодо споруджування, клепання, консультування щодо будівництва, лагодження взуття, лагодження годинників, 
лагодження і технічне доглядання кінопроекторів, лагодження насосів [помп], лагодження оббивки меблів, 
лагодження одягу, лагодження парасольок від дощу, лагодження парасольок від сонця, лагодження секретних 
замків, лагодження транспортних засобів, лагодження фотоапаратів, лакування, латання одягу, лискування 
транспортних засобів, миття автомобілів, миття транспортних засобів, малярство, мурування, наймання [прокат] 
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бульдозерів, наймання [прокат] дорожніх прибиральних машин, наймання [прокат] дренажних насосів, наймання 
[прокат] екскаваторів, наймання [прокат] кранів [споруджувальної техніки], наймання [прокат] пральних машин, 
наймання [прокат] споруджувальної техніки, наймання [прокат] чистильних машин, нищення шкідників, крім 
сільськогосподарських, нищення щурів, оббивання меблів, обслуговування на станціях транспортних засобів 
[заправляння пальним і технічне обслуговування], очищання будівель [всередині], очищання будівель [зовні], 
перезаправляння барвильних картриджів, підводне лагодження, підводне споруджування, повторне лудіння¸ 
покривання штучним снігом, покрівельні роботи, поновлювання одягу, послуги сажотрусів, прання, прання 
білизни, прання білизни в пральнях, прасування білизни, прасування одягу парою, прибирання вулиць, 
прокладання і технічне доглядання нафтопроводів, протикорозійне обробляння, протикорозійне обробляння 
транспортних засобів, ремонтування електропередавальних ліній, реставрування музичних інструментів, 
реставрування творів мистецтва, розробляння кар'єрів, свердлування [буріння] свердловин, споруджування, 
споруджування заводів, фабрик, сухе чищення, теслярські послуги, технічне доглядання і лагодження автомобілів, 
технічне доглядання і лагодження кімнат-сейфів, технічне доглядання і лагодження літаків, технічне доглядання і 
лагодження пальників, технічне доглядання і лагодження сейфів, технічне доглядання транспортних засобів, 
технічне обслуговування басейнів, тинькування, трубопровідні слюсарно-технічні роботи, устатковування і 
лагодження складів, усування завад в електричному устаткованні, фарбування будівель всередині і зовні, 
фарбування і лагодження вивісок, чищення вікон, чищення і лагодження вичиненої шкіри, чищення і лагодження 
котлів парових, чищення і лагодження хутра, чищення одягу, чищення оздобленої білизни, чищення пемзою, 
чищення піском, чищення транспортних засобів, шпалерні роботи. 

 

Клас 38: Зв’язок 

абонентський телеграфний зв'язок, агентства новин [інформаційні агентства], електронна пошта, зв'язок за 
допомогою волоконних оптичних мереж, зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів, інформування щодо 
телекомунікацій, кабельне телевізійне мовлення, комп'ютерне передавання повідомин і зображень, мовлення 
бездротове, надавання доступу до баз даних, надавання доступу до світової комп'ютерної мережі, надавання 
доступу до форумів в режимі он-лайн, надавання доступу до чатів [форумів для дискусій] в інтернеті, надавання 
телекомунікаційних каналів для замовляння послуг телемагазинів, надавання телекомунікаційного зв'язку із 
світовою комп'ютерною мережею, надавання часу доступу до глобальних комп'ютерних мереж, наймання 
[прокат] апаратури для зв'язку [телекомунікації], наймання [прокат] апаратури для передавання повідомин, 
наймання [прокат] модемів, наймання [прокат] телефонів, наймання [прокат] факсимільної апаратури, 
пейджингові послуги [з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку], передавання 
вітальних листівок он-лайн, передавання повідомин, передавання телеграм, передавання цифрових файлів, 
послуги голосової пошти, послуги з телекомунікаційного маршрутування та з'єднування, послуги щодо відео 
конференцій, послуги щодо електронних оповіщальних дощок [телекомунікаційні послуги], послуги щодо 
телеконференцій, радіомовлення, радіотелефонний зв'язок, супутниковий зв'язок, телевізійне мовлення, 
телеграфний зв'язок, телеграфні послуги, телефонний зв'язок, телефонні послуги, факсимільне передавання. 

 

Клас 39: Транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей 

автобусне перевозіння, автомобільне перевозіння, баржеве перевозіння, буксирування, буксирування 
пошкоджених транспортних засобів, влаштовування круїзів, влаштовування подорожей, водіння транспортних 
засобів/пілотування/проводіння суден [лоцманські послуги], водне перевозіння, водопостачання, 
водорозподіляння, доставляння газет, доставляння квітів, доставляння повідомин, доставляння посилок, 
доставляння товарів, доставляння товарів поштою на замову, екскурсії туристські [оглядання пам'яток], 
електророзподіляння, енергорозподіляння, завантажувально-розвантажувальні роботи, залізничне перевозіння, 
запускання супутників для інших, захищене перевозіння коштовностей, зберігання товарів, зберігання товарів на 
складах, зберігання човнів, знімання з мілин суден/підіймання затонулих суден, інформування про рух 
транспорту, інформування щодо зберігання на складах, інформування щодо перевозіння, керування шлюзами, 
ламання криги, ліхтерні послуги, логістика транспортна, морське перевозіння, надавання інформації щодо 
напрямків руху на подорожувальні потреби, наймання [орендування] гаражів, наймання [орендування] місць на 
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автостоянках, наймання [орендування] складів, наймання [орендування] укритих стоянок для транспортних 
засобів, наймання [прокат] авіадвигунів, наймання [прокат] автобусів, наймання [прокат] автомобілів, наймання 
[прокат] водолазних дзвонів, наймання [прокат] водолазних костюмів, наймання [прокат] залізничних вагонів, 
наймання [прокат] зберігальних вмістищ, наймання [прокат] інвалідних візків, наймання [прокат] коней, наймання 
[прокат] літальних апаратів, наймання [прокат] морозильних камер, наймання [прокат] навігаційних систем, 
наймання [прокат] пасажирських залізничних транспортних засобів, наймання [прокат] перегонових автомобілів, 
наймання [прокат] рефрижераторів/наймання [прокат] холодильників, наймання [прокат] транспортних засобів, 
наймання [прокат] човнів, обгортання товарів, пакування [фасування] товарів, паркування автомобілів, 
пасажирське перевозіння, перевозіння, перевозіння броньованим транспортом, перевозіння вантажними 
автомобілями, перевозіння гужовим транспортом, перевозіння і звалювання непотребу [сміття], перевозіння 
меблів, перевозіння подорожувальників, перевозіння суднами вантажів, переносіння вантажу, повітряне 
перевозіння, попереднє замовляння місць для подорожей, попереднє замовляння подорожей, попереднє 
замовляння транспортних засобів, поромне перевозіння, посередництво в морському перевозінні, посередництво 
у перевозінні, посередництво у фрахтуванні, послуги водіїв, послуги водно-прогулянкового транспорту, послуги з 
розливання в пляшки, послуги кур'єрів [доставляння повідомин або товарів], послуги таксі, послуги щодо 
експедування [відправляння] вантажів, послуги щодо перевозіння, послуги щодо рятування майна, річкове 
перевозіння, розвантажування вантажів, рятувальні операції [перевозіння], рятування на воді, рятування суден, 
санітарне перевозіння, супроводжування подорожувальників, трамвайне перевозіння, трубопровідне 
переміщування, фізичне зберігання даних чи документів на електронних носіях, франкування пошти, фрахтування 
[наймання] суден для перевозіння вантажів. 

 

Клас 40: Обробляння матеріалів 

барвлення [фарбування], барвлення текстилю, барвлення тканин, барвлення хутра, валяння тканин, вибілювання 
тканин, виготовляння хутряних виробів на замову, виробляння енергії, вичавлювання [товчення] плодів, 
вичинювання шкур, вишивання, вулканізування [обробляння матеріалів], гальванізування, гальванопокривання, 
гончарні роботи, гравіювання, дезодорування повітря, дрібнення, друкування, друкування малюнків, креслеників 
тощо, друкування фотографій, дублення, забивання тварин, заморожування харчових продуктів, знезаражування 
небезпечних матеріалів, золочення, золочення гальванічне, зрубування і розпилювання дерева [лісу], 
інформування щодо обробляння матеріалів, кадміювання, каландрування тканин, книгооправні [палітурні] 
роботи, ковальські роботи, консервування харчових продуктів та напоїв, копіювання ключів, копчення харчів, 
кравецькі послуги, лазерне розмічання, ламінування, лискування абразивами, лискування хутра, лиття металів, 
літографічне друкування, лудіння, міднення/міднення котлів, млинарство, набивання опудал, надавання 
вогнетривкості тканинам, текстилю, надавання водонепроникності тканинам, наймання [прокат] бойлерів, 
наймання [прокат] генераторів, наймання [прокат] плетільних машин, наймання [прокат] пристроїв для 
кондиціонування повітря, наймання [прокат] пристроїв для опалювання приміщень, накидання основ [ткацтво], 
намагнічування, нищення сміття і непотребу, нікелювання, облямовування [окантовування] тканин, 
обрамовування художніх виробів, обробляння вичиненої шкіри, обробляння вовни, обробляння води, 
обробляння деревини, обробляння кіноплівок, обробляння металів, обробляння нафти, обробляння остаточне, 
обробляння паперу, обробляння тканин, текстилю, освіжання повітря, остаточне обробляння паперу, остаточне 
обробляння текстилю, остаточне обробляння хутра, офсетне друкування, очищання повітря, паяння, 
переробляння одягу, переробляння сміття і відходів, пиляння [пилорамне], покривання металами, попереднє 
збігання [обробляння, що примушує збігтися] тканин, послуги з кріоконсервації, послуги зубних техніків, послуги 
щодо відокремлювання кольорів, послуги щодо піскоструминного обробляння, протизминове обробляння 
тканин, протимолеве обробляння текстилю, протимолеве обробляння хутра, проявляння фотоплівок, 
рафінування, розкроювання тканин, сатинування хутра, складальні роботи на замову, склодувні роботи, 
сортування відходів та вторинної сировини [переробляння], спалювання сміття і непотребу, сріблення, стругання 
[верстатне], термообробляння металів, тонування шибок покривами, трафаретне друкування, утилізація відходів 
[перетворювання], фарбування взуття, фарбування вичиненої шкіри, фотогравіювання, фотографічне набирання, 
фрезування, хромування, швацьке стьобання, шиття одягу, шліфування, шліфування оптичного скла, шорно-
сідельні [лимарні] роботи. 
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Клас 41: Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів 

видавання книжок (видавництва); видавання книжок із бібліотек; викладання\виховування\навчання, 
виховування в дошкільних закладах; влаштовування балів, влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); 
влаштовування змагань (навчальних або дозвільних); влаштовування і проводіння з’їздів; влаштовування і 
проводіння колоквіумів; влаштовування і проводіння конференцій; влаштовування і проводіння концертів; 
влаштовування і провадження навчання на практичних семінарах; влаштовування і проводіння семінарів; 
влаштовування і проводіння симпозіумів; влаштовування конкурсів краси; влаштування культурних або 
навчальних виставок, влаштовування лотерей; влаштування показів мод з розважальною метою, влаштовування 
розваг у таборах відпочинку, влаштовування спортивних змагань; гімнастичне навчання; готування публікацій за 
допомогою електронних настільних видавничих засобів, готування радіо - і телевізійних програм; 
дозвілля\розваги; дозвілля або навчання в клубах, дресируваня тварин, дублювання, екзаменування у навчанні, 
забезпечування необхідним для гольфа,  забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор; забезпечування 
спортивним устаткованням; заочні курси; записування на відеоплівки, ігрові послуги через комп'ютерні мережі; 
інформування щодо виховування; інформування щодо дозвілля; інформування щодо розваг; караоке-послуги, 
кіностудії; макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних;  мікрофільмування;  монтування відео стрічок; 
музейні послуги (презентації, виставки); мюзик-холи; навчання в академіях, навчання індивідуальне, надавання 
незавантажених відеозаписів у режимі онлайн, надавання незавантажних мережних електронних публікацій; 
надавання незавантажених музичних творів у режимі онлайн, 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 та телестудій; наймання [прокат] підводного споряддя, наймання [прокат] радіо- і телевізійних 
приймачів, наймання [прокат] спортивних майданчиків, наймання [прокат] спортивного споряддя, крім 
транспортних засобів, наймання [прокат] стадіонного обладнання, наймання [прокат] театральних декорацій, 
наймання [прокат] тенісних кортів,  наймання [прокат] театральних декорацій, наймання [прокат] тенісних кортів, 
написання текстів, крім рекламних, нічні клуби, парки атракціонів, перекладання з мови і на мову жестів, 
перепідготовляння професійне, планування вечірок [розваги], попереднє замовляння місць на видовища, послуги 
диск-жокеїв, послуги дискотек, послуги з каліграфії, послуги з розважання, послуги з усного перекладання, послуги 
звіринців [зоопарків], послуги інструкторів, репетиторів [навчання], послуги казино [азартні ігри], послуги кінозалів 
[демонстрування кінофільмів], послуги оркестрів, послуги перекладачів, послуги перемісних бібліотек, послуги 
персональних тренерів [фітнес], послуги спортивних таборів, послуги спортивно-оздоровчих клубів, послуги студій 
записування, послуги сценаристів, послуги театральних кас [розваги], послуги шкіл [освіта], послуги щодо ігор на 
гроші, послуги щодо музичного композиціювання, практичне навчання, презентації вистав, проводіння фітнес-
класів, професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання], публікування електронних книжок та 
журналів в комп'ютерних мережах, публікування текстів, крім рекламних, радіопередачі розважальні, релігійне 
навчання, служба новин, створювання видовищ, створювання музичних творів, створювання фільмів, крім 
рекламних роликів, субтитрування, театральні вистави, телевізійні передачі розважальні, фізичне виховування, 
фотографування, фоторепортажі, хронометраж спортивних змагань, цирки, школи-інтернати. 

 

Клас 42: Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги промислового 
аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп’ютерної техніки і програмного статку 

Аналізування використовності нафтових родовищ, аналізування води, аналізування компютерної системи, 
аналізування почерку [графологія],  архітектурне консультування, будівельне проектування, вивчання технічних 
проектів,  випробовування матеріалів, випробування нафтових свердловин, випробовування текстилю, 
відновлювання комп’ютерних даних, встановлювання справжності мистецьких творів, геологічне 
експортування,  геологічне розвідування, дизайн в оформлянні інтер'єру, дизайн пакування [послуги], дистанційне 
резервне копіювання даних, досліджування в бактеріології, досліджування в біології, досліджування в геології, 
досліджування в косметології, досліджування в механіці, досліджування в техніці, досліджування в фізиці, 
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досліджування в хімії, досліджування у сфері захисту навколишнього середовища, дублювання комп'ютерних 
програм, експертування нафтових родовищ, електронне зберігання даних, енергоаудит, засівання хмар, 
інжиніринг,інсталювання комп'ютерних програм,калібрування [вимірювання], картографічні послуги, клінічні 
випробовування,комп'ютерне програмування, конвертування даних або документів з фізичних носіїв на 
електронні, конвертування даних і комп'ютерних програм [крім фізичного перетворювання], консультування щодо 
дизайну веб-сайтів, консультування щодо енергозберігання, консультування щодо інформаційних технологій [IT], 
консультування щодо програмного статку для комп'ютерів, консультування щодо розробляння та 
вдосконалювання комп'ютерної техніки, метеорологічне інформування/прогнозування погоди, моделювання 
одягу, моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом, надавання інформації щодо комп'ютерних 
технологій та програмування за допомогою веб-сайтів, надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо 
зменшення викидів вуглекислого газу, надавання пошукових засобів для інтернету, наймання [прокат] веб-
серверів, наймання [прокат] комп'ютерів, наймання [прокат] програмного статку комп'ютерів, наукові 
досліджування, науково-технічне експортування, обслуговування програмного статку комп'ютерів, оновлювання 
програмного статку комп'ютерів, оцифровування документів [сканування], оцінювання якості вовни, оцінювання 
якості лісу на пні, перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів, перевіряння якості, 
підводне досліджування, планування розвитку міст, послуги із захищання від комп'ютерних вірусів, послуги 
наукових лабораторій, послуги фахівців з хімії, послуги хостингу, послуги щодо архітектури, проводіння 
досліджувань і розробляння нових товарів для інших, програмне забезпечення як послуга [SaaS], проектування 
комп'ютерних систем, промисловий дизайн, розвідування нафти, розміщування комп'ютерних сайтів [веб-сайтів], 
розробляння програмного статку комп'ютерів, створювання та обслуговування веб-сайтів для інших, топографічне 
знімання, хімічні аналізи, хмарне обчислювання даних, художнє оформляння [промисловий дизайн], художній 
дизайн. 

 

Клас 43: Послуги щодо забезпечування харчовими продуктами і напоями, а також тимчасовим житлом 

агентства із забезпечування житлом [у готелях, пансіонах], будинки для людей похилого віку, готелі, закусочні, 
замовляння [бронювання] тимчасового житла, замовляння місць в пансіонатах, їдальні, кафе, кафетерії, мотелі, 
надавання приміщень в таборах відпочинку, наймання [орендування] приміщень на збори, наймання 
[орендування] тимчасового житла, наймання [прокат] кухонного обладдя, наймання [прокат] наметів, наймання 
[прокат] освітлювальної апаратури, крім призначеної для театрів або телестудій, наймання [прокат] перемісних 
будинків, наймання [прокат] роздавальних пристроїв [диспенсерів] для питної води, наймання [прокат] стільців, 
столів, скатерок, скляного посуду, пансіонати, пансіони для тварин, попереднє замовляння місць в готелях, 
послуги барів, послуги таборів туристських, послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх споживачам, 
ресторани, ресторани самообслуговування, створювання композицій з харчових продуктів, туристські бази, ясла 
дитячі. 

 

Клас 44: Лікарські [медичні] послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей чи 
тварин; послуги в сільському господарстві, садівництві та лісівництві 

акушерська допомога, будинки відпочинку [оздоровниці], ветеринарна допомога, вживляння волосся, 
виводження з отруєного стану [дезінтоксикування та реабілітування] наркозалежних людей, виготовляння вінків, 
воскова депіляція, гігієнічне та косметичне обслуговування домашніх тварин, гігієнічне та косметичне 
обслуговування тварин, громадські лазні, доглядання газонів, доглядання хворих, компонування квітів, 
консультування щодо здоров'я, краєвидне садівництво, ландшафтний дизайн, лікарні, масаж, медична допомога, 
медичне обслуговування, наймання [прокат] медичного обладдя, наймання [прокат] санітарного устаткування, 
наймання [прокат] сільськогосподарського знаряддя, нищення бур'янів, нищення сільськогосподарських 
шкідників, перукарні, пластична хірургія, плодівництво, повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших 
сільськогосподарських хімікатів, послуги альтернативної медицини, послуги банку крові, послуги візажистів, 
послуги з ароматерапії, послуги курортів з мінеральними водами, послуги лікарів-ортодонтів, послуги медичних 
клінік, послуги окулістів, послуги психологів, послуги саун, послуги соляріїв, послуги телемедицини, послуги щодо 
аквакультури, послуги щодо виправляння дефектів мови, послуги щодо запліднювання in vitro, послуги щодо 
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манікюру, послуги щодо штучного запліднювання внутрішньо маткового, приватні лікарні, розводіння тварин, 
розсадники рослин, рослинна хірургія, садівництво, садіння дерев з метою зниження шкідливого впливу викидів 
вуглекислого газу, салони краси, санаторії, стоматологічне обслуговування, татуювання, терапевтичні послуги, 
турецькі лазні, фармацевтичне консультування, фармацевтичні послуги з виготовляння ліків за рецептами, 
фізіотерапія, хіропрактика, хоспіси, центри здоров'я. 

 

Клас 45: Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно 
задоволення потреб людини, що їх надає третя сторона 

Правничі послуги; послуги щодо охорони майна та людей; персональні та соціальні послуги стосовно задоволення 
потреб людини, що їх надає третя сторона, у тому числі: оглядання промислових підприємств для цілей безпеки; 
відмикання секретних замків; влаштовування релігійних зборів; наймання (прокат) вогнегасників; складання 
гороскопів; детективні (розшукові) агентства; реєстрування доменних імен (правничі послуги); забезпечування 
охорони авторських прав; пошуки зниклих людей; влаштовування зустрічей; консультування щодо інтелектуальної 
власності; ліцензування інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; 
консультування щодо безпеки; ліцензування комп'ютерного програмного статку (правничі послуги); послуги 
крематоріїв; медіація (посередництво) (врегулювання конфліктів); наглядання за дітьми; наглядання за житлом за 
відсутності мешканців; наймання (прокат) засобів пожежної сигналізації; нічна охорона; наймання (прокат) одягу; 
наймання (прокат) вечірнього одягу; опікування домашніми тваринами; оглядання багажу для цілей безпеки; 
особиста охорона; охорона цивільна; послуги арбітрів; розслідування особистого минулого; повертання втрачених 
речей; послуги пожежників; похорони; похоронні контори; правниче досліджування; стеження за охоронною 
сигналізацією; послуги щодо судового процесу; супроводжування; послуги щодо усиновлювання; шлюбні 
агентства 
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