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Р І Ш Е Н Н Я 

 

10  червня 2016 року 

 

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності 

України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати 

Шатової І.О. від 05.02.2016 № 08 у складі головуючого Сенчука В.В. та членів 

колегії Салфетник Т.П., Добриніної Г.П., розглянула заперечення Приватного 

акціонерного товариства «Еліт Декор» проти рішення Державної служби 

інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про реєстрацію знака «Gaudi» за 

заявкою № m 2013 24209 відносно частини товарів і послуг. 

 

Представник апелянта – патентний повірений Ортинська М.Ю. 

Представник Державного підприємства «Український інститут 

інтелектуальної власності» – Гончарова Н.В.  
 

 При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи: 

- заперечення вх. № 1296 від 02.02.2016  проти рішення про реєстрацію 

знака «Gaudi» за заявкою № m 2013 24209 відносно частини товарів і послуг; 

-  копії матеріалів заявки  № m 2013 24209; 
- додаткові матеріали вх. № 3513 від 12.03.2016. 

  

Аргументація сторін. 

На підставі висновку закладу експертизи 02.12.2016 ДСІВ було прийнято 

рішення про реєстрацію знака «Gaudi» за заявкою № m 2013 24209 відносно 

частини товарів і послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення: 

1) для всіх товарів 19 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для 

реєстрації знаків  (далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати з 

словесним знаком «GAUDI», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я DECOR 

Sociedad de Responsabilidad Limitada., RU (міжнародна реєстрація № 519618B від 

04.01.1988, територіальне поширення в Україні від 09.08.2013), щодо 

споріднених товарів; 

2) для всіх послуг 35 класу є схожим настільки, що його можна сплутати: 

- з словесними знаками «Gaudi», «ГАУДИ» та комбінованим знаком 

«Gaudi»", раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Протаса Владислава 

Миколайовича, Україна (свідоцтво № 110443 від 10.08.2009, заявка 

№ m 2007 13153 від 09.08.2007; свідоцтво № 127917 від 10.09.2010, заявка 

№ m 2008 10329 від 15.05.2008 та свідоцтво № 110444 від 10.08.2009, заявка 

№ m 2007 13154 від 09.08.2007), щодо споріднених послуг; 
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- словесними знаками «GAUDI» та «ГАУДИ», раніше зареєстрованими в 

Україні на ім'я Прудченка Євгена Анатолійовича, Україна (свідоцтво № 84738 

від 26.11.2007, заявка № m 2006 05861 від 20.04.2006 та свідоцтво № 84739 від 

26.11.2007, заявка № m 2006 05862 від 20.04.2006), щодо споріднених послуг; 

3) для всіх послуг 35 класу є тотожним (за змістом) з словесним знаком 

«GAUDI collection», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Леонідова 

Олександра Миколайовича, Україна (заявка № 2004 0404189 від 21.04.2004, 

свідоцтво № 61725 від 15.05.2006, дата припинення дії свідоцтва 22.04.2014), 

щодо споріднених послуг. 

Ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на 

повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва. 

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (розд.ІІ, 

ст.6, п.3, розд.VI, ст.22). 

 

 Апелянт – Приватне акціонерне товариство «Еліт Декор» не погоджується 

з рішенням ДСІВ про реєстрацію знака «Gaudi» за заявкою № m 2013 24209 

відносно частини товарів і послуг та надає доводи на користь реєстрації знака 

відносно всього переліку товарів і послуг.  

Апелянт зазначає, що за міжнародною реєстрацією № 519618B, яка була 

протиставлена заявленому позначенню відносно товарів 19 класу МКТП, 

прийнято рішення від 28.09.2015 про відмову в наданні правової охорони знаку 

на території України. Таким чином, враховуючи положення пункту 4.3.2.3 

Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на 

знак для товарів і послуг, вказана міжнародна реєстрація не повинна 

враховуватися під час пошуку на тотожність і схожість. 

Стосовно протиставленого знака «GAUDI collection» за свідоцтвом 

№ 61725, апелянт зазначає, що дію цього свідоцтва припинено у зв‘язку з 

несплатою збору за продовження строку його дії. Апелянт провів порівняльний 

аналіз заявленого позначення та знака за свідоцтвом № 61725 та прийшов до 

висновку, що вони не є тотожними. Таким чином, знак за свідоцтвом № 61725 

підпадає під дію абзацу другого пункту 4.3.2.3 Правил складання, подання та 

розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг і не 

повинен враховуватися під час пошуку на схожість. 

Стосовно інших протиставлених знаків апелянт зазначає, що знаки за 

свідоцтвами № 84738, № 84739 зареєстровані відносно послуг 35 класу МКТП, 

які надаються в сфері продажу годинників, коштовностей та ювелірних прикрас, 

а знаки за свідоцтвами № 110443, № 127917 № 110444 зареєстровані для послуг 

35 класу МКТП, які надаються у сфері діяльності, пов‘язаній із асортиментом 

товарів 09 та 16 класів МКТП. В той час, як заявлене позначення подано на 

реєстрацію відносно послуг 35 класу МКТП, які надаються у сфері діяльності, 

пов‘язаній з діяльністю апелянта, а саме асортиментом товарів 19 та 20 класів 

МКТП. Отже, апелянт вважає, що послуги 35 класу МКТП заявленого 
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позначення та протиставлених знаків за вказаними свідоцтвами не є 

спорідненими. 

Апелянт також зазначив, що Приватне акціонерне товариство «Еліт Декор»  

- компанія з десятирічним досвідом роботи на ринку оздоблюваних матеріалів 

України, Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Німеччини та Казахстану. 

Знак «Gaudi» відомий в колах споживачів ліпного декору з поліуретану та набув 

розрізняльної здатності відносно апелянта.  

В той же час, за результатом пошуку в мережі Інтернет апелянтом не 

знайдено інформації про власників протиставлених знаків за свідоцтвами 

№ 84738, № 84739, № 110443, № 127917 № 110444 та їх діяльності.  

На підставі зазначеного, апелянт просить відмінити рішення ДСІВ за 

заявкою № m 2013 24209 та зареєструвати позначення «Gaudi» відносно 

заявлених товарів 19, 20 класів та  послуг 35 класу МКТП.  

 

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін, 

що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду 

заперечення в апеляційному засіданні.  

 

Колегія перевірила відповідність заявленого позначення «Gaudi» умовам 

надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови, встановлених 

пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та 

розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, 

затверджених наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 

1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).  

Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як 

знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна 

сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в 

Україні на ім'я інших осіб для таких самих або споріднених з ними товарів і 

послуг.  

Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил позначення вважається тотожним 

з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення 

вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, 

якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю 

елементів.  

 
Заявлене за заявкою № m 2013 24209 словесне позначення «Gaudi» 

виконано стандартним шрифтом друкованими літерами латиниці, в якому перша 

літера велика, а інші – маленькі. Позначення подано на реєстрацію відносно 

товарів 19, 20,  та послуг 35 класів МКТП. 

Протиставлений словесний знак «GAUDI» за міжнародною реєстрацією 

№ 519618B виконаний стандартним шрифтом великими друкованими літерами 
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латиниці. Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 02, 19 класів 

МКТП. 

Протиставлений словесний знак «Gaudi» за свідоцтвом № 110443 виконано 

стандартним шрифтом друкованими літерами латиниці, в якому перша літера 

велика, а інші – маленькі. Знак зареєстровано відносно товарів 09, 16 та послуг 

35 класів МКТП. 

Протиставлений знак   за свідоцтвом № 110444 – 

комбінований. Словесний елемент виконано стандартним шрифтом друкованими 

літерами латиниці, в якому перша літера велика, а інші – маленькі. 

Зображувальний елемент представляє собою стилізоване зображення пера. Знак 

зареєстровано відносно товарів 09, 16 та послуг 35 класів МКТП. 

Протиставлений словесний знак «ГАУДИ» за свідоцтвом № 127917 

виконано стандартним шрифтом друкованими літерами кирилиці. Знак 

зареєстровано відносно товарів 09, 16 та послуг 35 класів МКТП. 

Протиставлений словесний знак «GAUDI» за свідоцтвом № 84738  

виконаний стандартним шрифтом великими друкованими літерами латиниці. 

Знак зареєстровано відносно послуг 35 класу МКТП. 

Протиставлений словесний знак «ГАУДИ» за свідоцтвом № 84739  

виконаний стандартним шрифтом великими друкованими літерами кирилиці. 

Знак зареєстровано відносно послуг 35 класу МКТП. 

Протиставлений знак    за свідоцтвом № 61725 –словесний, 

в якому слово «GAUDI» виконано нестандартним шрифтом великими літерами 

латиниці, а слово «COLLECTION» стандартним шрифтом великими друкованими 

літерами латиниці, меншими за розміром. Знак зареєстровано відносно товарів 

25 та послуг 35 класів МКТП. 

  

Стосовно протиставленого знака за міжнародною реєстрацією № 519618B, 

колегія Апеляційної палати зазначає наступне.  

За міжнародною реєстрацією № 519618B, яка була протиставлена 

заявленому позначенню відносно товарів 19 класу МКТП, прийнято рішення від 

28.09.2015 про відмову в наданні правової охорони знаку на території України 

(публ. 2015/41 Gaz, 22.10.2015).  Зазначене рішення у встановленому порядку не 

оскаржувалося. 

Відповідно до пункту 4.3.2.3 Правил під час пошуку на тотожність і 

схожість серед позначень не враховуються заявки або міжнародні реєстрації, за 

якими прийнято рішення про відхилення, і можливість оскарження такого 

рішення вичерпана.   

Оскільки рішення ДСІВ за заявкою № m 2013 24209 прийнято 30.10.2015, 

колегія Апеляційної палати не враховувала знак за міжнародною реєстрацією 

№ 519618B під час дослідження на схожість.  
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Колегія Апеляційної палати провела дослідження заявленого за заявкою 

№ m 2013 24209 позначення «Gaudi» на тотожність і схожість із словесними 

знаками за свідоцтвами № 110443, № 127917, № 84738, № 84739, № 61725  та 

комбінованим знаком за свідоцтвом № 110444. 

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як 

знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до 

композиції яких входять словесні елементи. При встановлені схожості словесних 

позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова 

(семантична) схожість. 

Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків  

свідчить про їх фонетичну тотожність, яка обумовлюється тотожністю звучання 

спільних домінуючих словесних елементів «Gaudi» та «ГАУДИ», що є 

транслітерацією одного і того ж слова літерами латиниці та кирилиці.    

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що 

заявлене позначення та протиставлені знаки створюють загальне враження 

схожості. Зображувальний елемент знака за свідоцтвом № 110444 не займає 

домінуючого положення та має незначну розрізняльну здатність. 

За семантикою досліджувані знаки схожі, оскільки мають однакове 

смислове значення.  

Відповідно до Вікіпедії – Антоні Гауді-і-Курнет (повне прізвище та ім'я – 

кат. Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, ісп. Antonio Plácido Guillermo Gaudí y 

Cornet — Антоніо-Пласідо-Гільєрмо Ґауді-Корнет; Барселона) – іспанський 

архітектор із Каталонії (https://uk.wikipedia.org/wiki/Антоніо_Гауді). 

 За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати дійшла 

висновку, що заявлене позначення тотожне із знаком за свідоцтвом № 110443 та 

схоже із знаками за свідоцтвами № 110444, № 127917, № 84738,  № 84739, 

№ 61725, оскільки асоціюється з ними в цілому. 

 

Стосовно протиставленого знака «GAUDI collection» за свідоцтвом 

№ 61725, зареєстрованого відносно товарів 25 та послуг 35 класів МКТП, колегія 

Апеляційної палати зазначає наступне.  

Дію свідоцтва № 61725 припинено з 22.04.2014 у зв‘язку з несплатою збору 

за продовження строку його дії на підставі пункту 2 статті 18 Закону. Відомості 

про припинення дії свідоцтва опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова 

власність» № 22, 2014 від 25.11.2014. 

Статтею 22 Закону встановлено, що ніхто інший, крім колишнього 

власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох 

років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 – 3 статті 18 Закону. 

Пунктом 4.3.2.3 Правил визначено, по при проведенні кваліфікаційної 

експертизи, під час пошуку на тотожність і схожість серед позначень, раніше 

зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи 

щодо однорідних товарів і/або послуг, не враховуються знаки, для яких строк 

припинення дії свідоцтва, згідно зі статтею 18 Закону, становить більше, ніж три 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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роки. Якщо строк припинення дії свідоцтва становить менше, ніж три роки, 

то пошук за цими знаками проводиться тільки на тотожність. 

За результатами дослідження колегія Апеляційної палати встановила, що 

заявлене позначення та протиставлений знак за свідоцтвом № 61725 є схожими, а 

не тотожними, оскільки не збігаються в усіх елементах.  

Оскільки, знак за свідоцтвом № 61725 припинив свою дію 22.04.2014, то 

він підпадає під дію абзацу другого пункту 4.3.2.3 Правил і не повинен 

враховуватися під час пошуку на схожість. 

 

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак, 

щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та 

заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється 

однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг. 

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг 

визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про 

належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для 

встановлення такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів і 

послуг, їх призначення; коло споживачів. 

Заявлене за заявкою № m 2013 24209 позначення подано на реєстрацію 

відносно товарів 19, 20,  та послуг 35 класів МКТП. Відповідно до рішення ДСІВ 

від 30.10.2015 заявленому позначенню було відмовлено у реєстрації відносно 

товарів 19 та послуг 35 класу МКТП. 

Оскільки, за наведених вище підстав, колегія Апеляційної палати під час 

дослідження на схожість не враховувала знак за міжнародною реєстрацією 

№ 519618B, який був протиставлений заявленому позначенню щодо товарів 19 

класу МКТП, потреби у встановленні однорідності (спорідненості) товарів 19 

класу МКТП заявленого позначення та протиставленого знака за міжнародною 

реєстрацією № 519618B немає.  

У додаткових матеріалах заперечення від 08.06.2016 (вх. № 9282) апелянт 

скоротив перелік заявлених послуг 35 класу МКТП та обмежив його до тих, що 

надаються у сфері діяльності, пов’язаній з введенням в господарській обіг 

товарів 19 та 20 класів МКТП.  

Протиставлені знаки за свідоцтвами № 84738, № 84739 зареєстровано 

відносно послуг 35 класу МКТП, що надаються у сфері продажу годинників, 

коштовностей та ювелірних прикрас.  

Протиставлені знаки за свідоцтвами № 110443, № 110444, № 127917,    

зареєстровано відносно товарів 09, 16 та послуг 35 класів МКТП, частина з яких 

пов’язана з введенням в господарській обіг товарів 09 та 16 класів МКТП. 

 

 Проаналізувавши скорочений апелянтом перелік послуг 35 класу МКТП 

заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати 

дійшла висновку, що, враховуючи вид послуг, їх призначення, місце (засоби) 

надання, коло споживачів та можливість виникнення у споживачів враження про 
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належність послуг одній особі (надавачу послуг), послуги заявленого позначення 

не споріднені з послугами протиставлених знаків. 

 

У запереченні та на засіданні колегії Апеляційної палати апелянт зазначив, 

що Приватне акціонерне товариство «Еліт Декор»  - компанія з десятирічним 

досвідом роботи на ринку оздоблюваних матеріалів. Апелянт є власником 

свідоцтв № 80138, № 198918 на комбінований знак  «Gaudi Decor» для товарів 

19, 20 та послуг 35 класів МКТП. Продукція компанії, від ліпного декору для 

інтер‘єру та екстер‘єру до фарб та штукатурок на мінеральній основі, маркована 

знаками апелянта, зокрема і позначенням «Gaudi», продається в спеціалізованих 

будівельних магазинах та спеціальних салонах декору, які розташовані в 

багатьох містах України.  Компанія бере участь у національних та міжнародних 

виставках, активно рекламує свою продукцію, в тому числі, марковану 

заявленим позначенням «Gaudi», в журналах. Компанія «Еліт Декор» експортує 

свою продукцію, зокрема і під заявленим позначенням, до Російської Федерації, 

Білорусі, Молдови, Німеччини та Казахстану.  

На підтвердження зазначеного апелянтом надано: копії договорів поставки 

продукції  компанії; витяги з каталогів; фото з виставок; фото зразків   колекції  

ліпного декору «Gaudi Decor»; копії сторінок журналів з рекламою продукції 

апелянта; копії сторінок з сайтів мережі Інтернет з інформацією про ПАТ «Еліт 

Декор», салони компанії та  її продукцію; копії свідоцтв № 80138, № 198918 на 

знаки, власником яких є апелянт.    

 Колегія Апеляційної палати, дослідивши матеріали апеляційної справи, 

дійшла висновку, що заявлене позначення набуло розрізняльної здатності 

відносно апелянта, отже відсутні підстави вважати, що споживачі можуть 

сплутати продукцію, марковану заявленим позначенням, з продукцією, 

маркованою протиставленими знаками. 

 

Ураховуючи наведене вище, колегія Апеляційної палати вирішила, що 

заявлене позначення «Gaudi» за заявкою № m 2013 24209 відповідає умовам 

надання правової охорони відносно товарів 19, 20 та скороченого переліку 

послуг 35 класів МКТП.  

 

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України 

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної 

палати ДСІВ, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 

15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати 

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Заперечення Приватного акціонерного товариства «Еліт Декор» 

задовольнити.    
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2. Рішення ДСІВ від 02.12.2015 про реєстрацію знака «Gaudi» за заявкою 

№ m 2013 24209 відмінити. 

3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію 

відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) 

за видачу свідоцтва, знак «Gaudi» за заявкою № m 2013 24209 відносно товарів 

19, 20 класів та послуг 35 класу МКТП у такій редакції: 
Кл. 19: Будівельні (конструкційні) 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; асфальтові дорожні покриви; стовпи 

неметалеві для афіш, об'яв; бакени, буї неметалеві несвітиві; балки неметалеві; 

бараки (тимчасові споруди); басейни для плавання (неметалеві конструкції); безпечне 

(зармоване) скло; бетон; опалубки неметалеві на бетон; бетонні будівельні елементи; 

бітумні матеріали будівельні; бітумні покриви для покрівель; бочкова (клепкова) 

деревина; будівельне скло; будівельний камінь; в'язівні добавки для виготовляння 

будівельного каменю (цегли); будівельний картон (збітумований); будівельний папір; 

будівельні каркаси 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; конструкції 

неметалеві на велосипедні стоянки; 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; вентилі (клапани), крім металевих або 

пластмасових, до водогінних труб; водогінні труби неметалеві; ворота неметалеві; 

геотекстиль; гіпс; глина гончарна на керамічні вироби; глина цегельна; глина; ґонт 

(дранка покрівельна); гончарна глина; гравій; гравій для акваріумів; граніт; ґратчасті 

конструкції неметалеві; дахові крокви; дахові покриви неметалеві; двері неметалеві; 

дверні рами (коробки, одвірки) неметалеві; дверні тахлі (фільонки) неметалеві; 

деревина виробна (на побутові потреби); деревина фанерувальна; деревина, частково 

оброблена; деревинна маса картонна будівельна; дерев'яна фанера одношарова; 

дефлектори димарів неметалеві; ковпаки неметалеві на димарі; димарі неметалеві; 

димові труби неметалеві; в'язівні матеріали для лагодження доріг; матеріали для 

будування і покривання доріг; дорогорозмічальні смуги та плити із штучних 

матеріалів; дорожні покриви жорств'яні (макадам); дорожні покривні матеріали; 

дорожні покриття дерев'яні; дорожні покриття неметалеві; доточки димарів 

неметалеві; дошки дерев'яні (панельні, личкувальні, підлогові); дранки дерев'яні (під 

тиньк); дренажні труби неметалеві; жужіль (будівельний матеріал); жужільні 

клінкерні блоки; залізничні шпали неметалеві; заслони (зовнішні) неметалеві, 

нетекстильні; защільники неметалеві будівельні; збірні будинки (комплекти) 

неметалеві; знаки дорожні несвітиві, немеханічні, неметалеві; ізоляційне скло 

будівельне; кабіни для переодягання неметалеві; камені намогильні; камінь; 

кам'яновугільний дьоготь; карнизи неметалеві; картон будівельний; кахлі підлогові 

неметалеві; кахлі стінні неметалеві будівельні; кварц (гірський кришталь); керамічні 
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труби; кесони для будівельних робіт під водою; клапани дренажних труб, крім 

металевих або пластмасових; клінкерний баласт; ковзанки (конструкції неметалеві); 

ляди до колодязів оглядових неметалеві; сітки проти комах неметалеві; комиш 

(очерет) будівельний; корок (пресований); крейда необроблена; кремнезем (кварц); 

ксилоліт; курники неметалеві; кутники неметалеві; лати неметалеві; личковання 

неметалеве будівельне (покриви); личкувальні будівельні матеріали; личкувальні панелі 

неметалеві; лісоматеріали оброблені; лісоматеріали розпиляні; лупак (сланець); 

магнезійний цемент; мармур; меморіальні плити неметалеві; огорожі для могил, 

пам'ятників неметалеві; мозаїка будівельна; надгробники неметалеві; надгробні стели 

неметалеві; намогильні плити неметалеві; напірні трубопроводи неметалеві; 

напрямники (бар'єри) неметалеві дорожні; настили неметалеві; огорожі неметалеві; 

оздоби неметалеві будівельні; оздоби неметалеві до карнизів; олівін будівельний; опори 

(стовпи) неметалеві до електропередавальних ліній; каркаси неметалеві на оранжереї 

(теплиці); оранжереї (теплиці) перемісні неметалеві; пам'ятники надгробні 

неметалеві; паркани (тини, частоколи) неметалеві; паркет; паркетні клепки; 

патрубки неметалеві; переділки неметалеві; перекриття (підлоги) неметалеві; 

цемент для печей; пиломатеріали (для теслярських робіт); піддашки неметалеві 

будівельні; підпори неметалеві; пісок для акваріумів; пісок срібломісткий; пісок, крім 

ливарного; піщаник будівельний; планки (шалівки) (дерев'яні будівельні); платформи 

складні неметалеві; плити (покриви) дорожні неметалеві; плити цементні; повсть 

будівельна; погруддя з каменю, бетону, мармуру; подрібнене скло для розмічання доріг; 

поздовжні балки (частини сходів) неметалеві; покриви (плити) дорожні світиві; 

покрівельний шифер; покрівельні накладки неметалеві для гідроізоляції; покрівлі 

неметалеві; покрівлі неметалеві з вмонтованими сонячними батареями; полиці до 

камінів; поперечини дверні або віконні неметалеві; поперечки неметалеві; пороги 

дверні (лежні) неметалеві; стояки до поручнів; порфір (камінь); поштові скриньки 

змуровані; причали плавучі неметалеві для швартування суден; просмолені смуги 

будівельні; просмолювальні матеріали будівельні; пташники неметалеві (конструкції); 

ракетозапускальні платформи неметалеві; рейки дерев'яні (обшивні); ринви 

(водостічні труби) неметалеві; покрівельні риштаки (водостічні жолоби) неметалеві; 

риштовання неметалеве; розчини будівельні; рундуки (тимчасові споруди); рундуки 

ярмаркові; свинарники неметалеві; сигнальні знаки несвітиві, немеханічні, неметалеві; 

сигнальні панелі несвітиві, немеханічні, неметалеві; сідала пташині; склепи 

неметалеві; скло (шиби) дзеркальне будівельне; споруди (конструкції) неметалеві; 

споруди, вироби муровані з каменю; ставні неметалеві; статуетки (фігурки) з каменю, 

бетону, мармуру; статуї з каменю, бетону, мармуру; стелини неметалеві; стійла 

неметалеві; стінне личковання неметалеве будівельне; стінні покриви неметалеві 

будівельні; стовпи (палі) неметалеві; стояки (щогли) неметалеві; стулкові вікна 

неметалеві; стулкові двері неметалеві; східці (щаблі) неметалеві; сходи неметалеві; 

телеграфні стовпи неметалеві; телефонні будки (кабіни) неметалеві; теракота; 

тиньк; труби (канали) неметалеві до вентиляційного або повітрокондиціювального 

устатковання; труби водостічні неметалеві; туф (мінерал); фанера клеєна; кабіни 

неметалеві для фарбування пирскачем (пульверизатором); форми ливарні неметалеві; 

формівна деревина; художні вироби з каменю, бетону, мармуру; цегла; цемент на 

доменні печі; цемент; цементні стовпи (палі); черепиця неметалева; тумби 

неметалеві для швартування; шифер; шиферне борошно; шпунтові палі (шпунтини) 

неметалеві; штучний камінь. 
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Кл. 20: Меблі, дзеркала (люстра), 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 (кадоби, чани) 

неметалеві; завіски, фіранки з бамбука; бамбукові вироби; обручі неметалеві на барила 

(бочки); барила неметалеві; бібліотечні полиці; бісерні завіски, фіранки, запони 

декоративні; дверні болти неметалеві; болти неметалеві; крани до бочок неметалеві; 

підставки неметалеві під бочки; бочки дерев'яні для відстоювання вина; бочки 

неметалеві; бочки причальні неметалеві; браслети розпізнавання неметалеві 

лікарняні; буди для хатніх тварин; бурштин жовтий; бурштинові пластини; 

бурштинові стрижні; буфети; буфети перемісні (меблі); вантажні обмежувачі 

неметалеві для залізничних вагонів; вантажні піддони неметалеві; діжі неметалеві 

для замішування вапняного розчину; вентилі (клапани) водогінні пластмасові; 

верстаки; верстаки з лещатами неметалеві; вивіски дерев'яні або пластмасові; 

вирізьблені вироби; вироби мистецькі дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові; високі 

кріселка для дітей; вишивальні п'яльця; візки (меблі); віконні фітинги (обладунки) 

неметалеві; вітрини; вітрини (меблі); вішалки для верхнього одягу; вішалки плечикові; 

вішалки-стояки для одягу; вішалкові гачки неметалеві; 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; застібки неметалеві до 

вмістищ, посудин; устілки знімні до водогінних раковин; водяні матраци нелікарські 

(немедичні); воскові фігури; вощини штучні до вуликів; стільники до вуликів; вулики; 

рамки дерев'яні до вуликів; газетні вітрини; гайки неметалеві; гачки для одягу 

неметалеві; гачки до завісок, фіранок, запон; гачки неметалеві до одягових вішалок; 

гвинти неметалеві; гвинтові накривки неметалеві до пляшок; гнізда (кубла) для хатніх 

тварин; 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; дзеркальні плитки; дивани; дитячі ліжка (колиски); 

килимки для дитячих манежів; дошки для ключів; дошки для об'яв; стояки до дощових 

зонтів або парасольок; драбини дерев'яні або пластмасові; драбини самостійні 

неметалеві; драбинні щаблі; пластмасові клапани дренажних труб; столи для 

друкарських машинок; дюбелі (кілки, нагелі, шпильки) неметалеві; екрани (затулки) до 

камінів; жердини неметалеві; журнальні полиці (стелажі); зав'язки до завісок, 

фіранок, запон; карнизи до завісок, фіранок, запон; кільця до завісок, фіранок, запон; 

коточки до завісок, фіранок, запон; рейки до завісок, фіранок, запон; заклепки 

неметалеві; закупорювальні ковпачки неметалеві; замки неметалеві до транспортних 

засобів; замки, крім електричних, неметалеві; запори (клямки, защіпки, засуви) для 

дверей неметалеві; заслони пластинчасті внутрішні; заслони плетені дерев'яні (меблі); 

застібки неметалеві, негумові, нескляні до пляшок; затискачі (кріпильні гвинти) до 

тросів (канатів) неметалеві; затискачі пластмасові до тросів (канатів) і труб; 

затички (чопи) неметалеві; затички (чопи) неметалеві стінні; рухомі декорації, що 

відтворюють звуки; іменні таблички неметалеві (на двері); канапи; капелюхові 

вішалки; каркаси ліжок дерев'яні; планки для картинних рам; картки-ключі 

пластмасові некодовані; картотечні шафи (меблі); кафедри; підставки під квіткові 

горщики; вироби з китового вуса, необробленого або частково обробленого; кілки до 
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наметів неметалеві; підставки (меблі) під кімнатні рослини; кісся неметалеві 

(держална до кіс); клепки (бочкові); книжкові підставки (меблі); ковпачки (накривки) 

неметалеві до пляшок; козли для пиляння дров; коліщата неметалеві до меблів; колоди 

для рубання м'яса (столи); комишеві (очеретяні) плетивні матеріали; комоди; 

конторки; конторські меблі; коралі; корки; корки до пляшок; коробки (скрині, ящики) 

дерев'яні або пластмасові; котки дерев'яні на пряжу, шовк, шнури; котки неметалеві, 

немеханічні для гнучких труб; кошики неметалеві; коші (великі кошики); коші (сажі) 

на рибу; креслярські столи; крісла (з підлокітниками); крісла (стільці); лави (ослони) 

(меблі); коліщата неметалеві до ліжок; фітинги (обладунки) неметалеві до ліжок; 

ліжка для хатніх тварин; ліжка лікарняні; ліжка; лікарські (медичні) шафи; ручні 

люстерка (туалетні люстерка); манежі для дітей; манекени; масажні столи; 

матраци пружинні; матраци; матрацики дитячі на сповивання; меблеві переділки 

дерев'яні; меблеві полиці; меблеві фітинги (обладунки) неметалеві; меблі металеві; 

меблі шкільні; медові стільники; мисники (шафи, полиці на посуд); мішки спальні 

туристські; м'які крісла; надувні матраци нелікарські (немедичні); надувні подушки 

нелікарські (немедичні); надувні подушки постільні нелікарські (немедичні); надувні 

рекламні предмети; намотувальні котки неметалеві, немеханічні для гнучких труб; 

ходунки для немовлят; ножові руків'я (рукоятки) неметалеві; номери будинків 

неметалеві несвітиві; номерні таблички (пластини) реєстраційні неметалеві; одягові 

чохли (зберігальні); оздоби пластмасові до меблів; оздоби пластмасові до харчових 

продуктів; опаковання для скла або порцеляни; опудала птахів; опудала тварин; 

ослінчики під ноги; вироби з пазурів тварин; панцери черепах штучні (замінники); 

пекарські кошики на хліб; піддони неметалеві для перевозіння вантажів; переділки 

вільностоячі (меблі); піддони неметалеві для переміщування вантажів; перламутр, 

необроблений або частково оброблений; крісла для перукарень; письмові столи, 

секретери; підголівники (меблі); підпірки для рослин або дерев; підставки (меблі); 

підставки під рахувальні машини; плавучі вмістища неметалеві; плетені вироби; 

плетиво солом'яне; ящики на пляшки; 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 (люстра)); постільні речі, крім 

білизни; поштові скриньки неметалеві, немуровані; урни для праху; прилавки (столи); 

пюпітри; вироби з ратиць тварин; вироби з оленячих рогів; вироби з рогів тварин; 

вироби з рогів, необроблених або частково оброблених; вироби з ротангової пальми; 

рундуки (скрині, ящики) неметалеві; рундуки (шафи) на харчі (м'ясо) неметалеві; 

рухомі декорації; ручки кулясті неметалеві; шафи для рушників (меблі); сінники 

(солом'яні, сінні матраци); скриньки на іграшки; вироби з слонової кістки рослинної; 

вироби з слонової кістки, необробленої або частково обробленої; смуги з кори 

коркового дерева; собачі буди; солом'яні смуги; софи; сплетені з соломи вироби, крім 

циновок; статуетки (фігурки) дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові; статуї 

дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові; стелажі (меблі); стільниці; стільці; стільці 

металеві; стільчики; столи для сповивання дітей; столи металеві; столи сповивальні 

настінні; столи; столики на коліщатах для комп'ютерів; столики сервірувальні на 

коліщатах; стояки до рушниць; суднові трапи неметалеві перемісні для пасажирів; 

таблички дерев'яні або пластмасові; таці (підноси) неметалеві; тримачі для завісок, 

фіранок, запон, крім текстильних; трубопровідна арматура неметалева, крім деталей 

машин; труни; фітинги (обладунки) неметалеві до трун; туалетні столики; 
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умивальники (меблі); вироби з устричних черепашок; шарніри неметалеві; шафи; шафи 

на документи; шафи на одяг; шезлонги; шерехаті (шершаві) колоди для котів; ширми 

(меблі); шківи, блоки пластмасові до запинал (заслон); шпаківні; штори віконні 

внутрішні (меблі); штори віконні текстильні внутрішні; штори паперові; шухляди; 

щіткові колодки; ясла стійлові. 
Кл 35: Адміністративне обробляння замовлень на купівлю товарів 19 та 20 

класів; аналізування собівартості товарів 19 та 20 класів; вивчання ринку товарів 19 
та 20 класів; визначання громадської думки щодо товарів 19 та 20 класів; 
влаштовування виставок товарів 19 та 20 класів на комерційні або рекламні потреби; 
влаштовування ярмарків товарів 19 та 20 класів на комерційні або рекламні потреби; 
демонстрування товарів 19 та 20 класів; представляння продуктів через засоби 
комунікації, з метою роздрібного продажу товарів 19 та 20 класів; 
розповсюджування зразків товарів 19 та 20 класів; інтерактивне рекламування 
товарів 19 та 20 класів через комп'ютерну мережу; комерційна інформація і 
консультації для споживачів (центри підтримки споживачів) щодо товарів 19 та 20 
класів; макетування реклами товарів 19 та 20 класів; маркетинг; написання 
рекламних текстів щодо товарів 19 та 20 класів; оновлювання, коригування та 
удосконалювання рекламних матеріалів щодо товарів 19 та 20 класів; оформляння 
вітрин; публікування рекламних текстів щодо товарів 19 та 20 класів; 
радіорекламування товарів 19 та 20 класів; реклама поштою товарів 19 та 20 класів; 
наймання (орендування) місця на рекламу товарів 19 та 20 класів; наймання 
рекламного часу на засобах інформування щодо товарів 19 та 20 класів; наймання 
(прокат) рекламних матеріалів щодо товарів 19 та 20 класів; розповсюджування 
рекламних матеріалів товарів щодо 19 та 20 класів; створювання рекламних фільмів 
щодо товарів 19 та 20 класів; рекламування товарів 19 та 20 класів; розсилання 
поштою рекламних матеріалів щодо товарів 19 та 20 класів; телевізійне 
рекламування товарів 19 та 20 класів; розміщування в одному місці на користь 
третім особам асортименту товарів 19 та 20 класів, яке дає змогу покупцям зручно 
оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібної та оптової торгівлі та 
інтернет-магазинах. 

 

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом ДСІВ. 
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