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Р І Ш Е Н Н Я 

 

22 липня 2020 року 

 

Колегія Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, затверджена розпорядженням заступника голови 

Апеляційної палати Кулик О.С. від 24.07.2019 № Р/79-19 у складі головуючого 

Цибенко Л.А. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., Саламова О.В. розглянула 

заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «РК ЦЕНТР»  проти 

рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – 

Мінекономрозвитку) від 15.04.2019 про реєстрацію знака для товарів і послуг 

«Huny Buny, зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою 

№ m 2017 04109.  

 

Апелянт – Березнякова К.О.  

Представник Державного підприємства «Український інститут 

інтелектуальної власності» (далі – заклад експертизи) – відсутній (надано 

письмові пояснення). 

 

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи: 

заперечення вх. № ВКО/354-19 від 19.07.2019; 

копії матеріалів заявки № m 2017 04109;  

письмові пояснення до заперечення вх. № ВКО/410-19 від 19.08.2019;  

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/26-20 від 17.01.2020,  

вх. № ВКО/263-20 від 12.06.2020, вх. № ВКО/345-20 від 22.07.2020;                      

вх. № ВКО/346-20 від 22.07.2020. 

 

          Аргументація сторін 
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На підставі висновку закладу експертизи 15.04.2019 Мінекономрозвитку 

прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг «Huny Buny, 

зобр.» відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2017 04109 на тій 

підставі, що для всіх зазначених у переліку товарів 30 класу Міжнародної 

класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі –МКТП), заявлене 

позначення є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком 

«Honey Bunny», раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Товариства з 

обмеженою відповідальністю «ВІТАЛ ФУД», Україна (свідоцтво № 217517 від 

10.10.2016, заявка № m 2015 07850 від 28.05.2015), щодо споріднених товарів. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Розділ 

ІІ, стаття 6, пункт 3).  

 

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «РК ЦЕНТР»  

(далі – ТОВ «РК ЦЕНТР») не погоджується з рішенням про реєстрацію знака 

для товарів і послуг «Huny Buny, зобр.» відносно частини товарів і послуг за 

заявкою № m 2017 04109. 

Апелянт провів порівняльний аналіз заявленого позначення та 

протиставленого знака за фонетичним, графічним, семантичним критеріями 

схожості та дійшов висновку про те, що заявлене позначення не може 

вважатися схожим настільки, що його можна сплутати із протиставленим 

знаком, оскільки воно не має перекладу (є фантазійним), відрізняється 

шрифтом, кількістю літер та наявністю зображувального елемента. 

Апелянт тривалий час займається виробництвом та реалізацією харчових 

продуктів і дієтичних добавок під позначенням «Huny Buny, зобр.», що 

підтверджується наданими документами та фото продукції.  

Ураховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення 

Мінекономрозвитку від 15.04.2019 та зареєструвати заявлене позначення  

«Huny Buny, зобр.» за заявкою № m 2017 04109 відносно товарів 05, 29 класів 

МКТП та скороченого переліку товарів 30 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 Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого 

позначення «Huny Buny, зобр.» 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, у редакції, 

затвердженій наказом Державного патентного відомства України від 

20.09.1997 № 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 
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сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в 

Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і 

послуг.  

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність і 

схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, 

для яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим 

позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та схожим 

настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно 

асоціюється з ним у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.  

Заявлене комбіноване позначення  складається з двох 

словесних елементів, виконаних оригінальним шрифтом літерами латиниці 

(перші літери  – заголовні,  інші – рядкові) та зображувального елемента у 

вигляді голови кролика. Зображувальний елемент розташовано між 

словесними елементами «Huny» та «Buny». Позначення подано на реєстрацію 

відносно товарів 05, 29, 30 класів МКТП. 

Протиставлений словесний знак  за свідоцтвом № 217517 

виконаний стандартним шрифтом друкованими літерами латиниці (перші 

літери  – заголовні,  інші – рядкові). Знак  зареєстровано відносно товарів 30, 

43 класів МКТП. 

Згідно з пунктом 4.3.2.6 Правил словесні позначення, заявлені як знаки, 

порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції 

яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних 

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

(семантична) схожість. 

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені 

як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами 

позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, 

як елементи. У комбінованому позначенні, що складається із зображувального 

та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний 

елемент, оскільки він краще запам’ятовується, ніж зображувальний, і саме на 

ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень. 

Колегія Апеляційної палати провела порівняльний аналіз заявленого 

комбінованого позначення та протиставленого йому словесного знака.  

Для встановлення чи мають порівнювальні позначення фонетичну та 

семантичну схожості колегія Апеляційної палати звернулась до інформаційно-

довідкових джерел.  

Відповідно до Нового англо-українського словника1: 

«Honey» |hʌni| n 1) мед (ч.), 2) пестл. любий; люба; милий, мила.  

«Bunny»  [ˈbʌnɪ] = bun II [bʌn] n пестлива назва білки, кролика в казках. 

                                                             
1 Новий англо-український словник. Балла М.І. – К. Чумацький шлях, 2000. – 700с. 
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У цьому та інших англо-українських словниках відсутнє визначення слів 

«Huny» та «Buny». Колегія Апеляційної палати вважає, що словесні елементи 

заявленого позначення «Huny» та «Buny» є вигаданими, утвореними шляхом 

«навмисної фонетичної помилки» у словесних елементах протиставленого 

знака  «Honey» та  «Bunny»  і цілком ймовірно будуть вимовлятися як слова 

від яких вони утворені.  

Візуальна (графічна) схожість позначень встановлюється за 

результатами оцінки загального зорового враження, виду шрифту, графічного 

відтворення з урахуванням характеру літер (друковані або письмові, заголовні 

або рядкові), розташування літер по відношенню одна до одної, алфавіту, 

літерами якого написане слово, кольору або поєднання кольорів. 

Що стосується графічної (візуальної) схожості, колегія Апеляційної 

палати зазначає, що порівнювальні позначення схожі алфавітом, а 

відрізняються графічним написанням (відтворенням) літер та наявністю 

зображувального елемента у заявленому позначенні. 

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у 

порівнювані позначення понять, ідей, тобто подібність смислового значення 

позначень. 

Колегія Апеляційної палати вважає, що наявність у позначенні 

«навмисної фонетичної помилки» – huny = «honey» та «buny» = «bunny»  не 

змінює семантичне навантаження позначення та не надає знаку достатньої 

розрізняльної здатності. 

Крім цього, зображення голови кролика також посилює семантичну 

схожість порівнювальних позначень. 

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати 

дійшла висновку, що за ознаками схожості, заявлене позначення схоже з 

протиставленим знаком, оскільки асоціюється з ним в  цілому. 

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що 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 

однорідності враховується рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид 

матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло 

споживачів. 

В додаткових матеріалах до заперечення 22.07.2020 апелянтом 

скорочено  заявлений перелік товарів 30 класу МКТП до наступних: «мед; 

крем-мед; харчові продукти, до складу яких входить мед, крем-мед». 

Проаналізувавши скорочений перелік товарів 30 класу МКТП 

заявленого позначення: «мед; крем-мед; харчові продукти, до складу яких 

входить мед, крем-мед» та перелік товарів 30 класу МКТП протиставленого 

знака, зокрема «мед», колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що ці 
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товари є однорідними (спорідненими), оскільки існує принципова ймовірність 

виникнення у споживачів враження про належність цих товарів одній особі 

(виробнику). 

У зв’язку з цим, колегія Апеляційної палати зазначає, що підстава для 

відмови в реєстрації знака для товарів і послуг «Huny Buny, зобр.» за заявкою                

№ m 2017 04109 відносно всіх товарів 30 класу МКТП,  встановлена пунктом            

3 статті 6 Закону, застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 15.04.2019 

правомірно. 

 

Відповідно до пункту С (1) статті 6quinquies Паризької конвенції про 

охорону промислової власності, щоб визначити, чи може знак бути предметом 

охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, що служать на 

користь реєстрації знака.  

На користь реєстрації заявленого позначення апелянтом надано наступні 

документи: 

- копія договору № 1 від 24.12.2014, укладеного між апелянтом та 

фізичною особою Гречаною А.В. на розробку та виготовлення об’єкту права 

інтелектуальної власності, додаток до нього з варіантами зображень 

заявленого позначення, актом виконаних робіт;  

- копія першої сторінки з Технічних умов «Добавки дієтичні на основі 

меду» (ТУ У 10.8.-37006694-001:2016) та зміни до них (від 2019 року), на 

підставі яких апелянт здійснює виробництво харчової продукції під заявленим 

позначенням; 

- копії свідоцтв № 22953-14, № 22953-11 від 09.08.2017 про присвоєння 

товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі GSI продукції 

апелянта; копії паспортів якості на продукцію апелянта під заявленим 

позначенням за 2017-2019 роки; 

- копія видаткових накладних за 2017-2019 роки, які свідчать про 

поставку апелянтом харчової продукції під заявленим позначенням; 

- копія витягу з договору поставки № 07/02-17 від 07.02.2017, укладеного 

між апелянтом та ТОВ «Укртарастандарт» та копія погодженням зразку 

кришки, маркованої  заявленим позначенням «Huny Buny, зобр.» до нього; 

- копії подяки та дипломів, отриманих апелянтом за продукцію власного 

виробництва під заявленим позначенням у заходах: «Солодкий Кременчук»;      

20-а Міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв «World Food 

Ukraine», 12-а Виставка екотоварів «ECOEXPO» за 2017-2019 роки; 

- оригінал продукції апелянта, маркованої заявленим позначенням; 

оригінали каталогу та буклетів, які містять асортимент  харчової продукції, 

виробництво якої здійснює апелянт під заявленим позначенням «Huny Buny, 

зобр.». 

 

При пошуковому запиті за словами «ТОВ «РК ЦЕНТР», «Huny buny» на 

перших веб-сторінках мережі Інтернет наявні посилання на велику кількість 

веб-сайтів з інформацією щодо виробника – «ТОВ «РК ЦЕНТР» та товарів 
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апелянта, які пропонуються для продажу під заявленим позначенням «Huny 

Buny, зобр.»:  

«Знайомтесь з нашими учасниками: «Компанія «РК ЦЕНТР» є 

виробником серії незвичайного товару – крем-меду ТМ Huny Buny, який 

відповідає вимогам натуральності та естетики смаку. Крем-мед ТМ Huny Buny 

відрізняється наступними особливостями: незвичайність форми, яка 

представляє собою м’яку та ніжну структуру;  натуральність складових, до 

яких входить лише натуральний мед та натуральні екстракти; корисність для 

здоров’я, яка обумовлена натуральністю складових, які містять у собі ряд 

вітамінів, мінералів та кислот; різноманітність смаків, а саме: малини, 

смородини, суниці, лимону, фундуку, дині і квіткового пилку; можливість 

вживати як самостійно так і додаючи до різних продуктів, наприклад, 

морозива, сиру, млинців, каш, намащувати на хлібці та хлібобулочні вироби, а 

також додавати до страви або напоїв у якості замінника цукру»2; 

«HUNY BUNY – производство линейки крафтовой продукции – крем-

меда, который отвечает требованиям натуральности и эстетики вкуса. 

Главными особенностями крем-меда TM HUNY BUNY является его 

необычная форма, разнообразие вкусов и натуральность составляющих»3;  

«Крем-мед Медовый лимон, 250 г, Huny Buny»4; «Huny Buny: купить 

продукцию Huny Buny в интернет ...»5; «Подарочный  – набор крем мед Huny 

Buny 2*250 г»6; «Крем-мед Huny Buny на подарок»7; «Крем-мед Huny Buny 

Пряник 250 г (0002)».8 

Крім викладеного, колегія Апеляційної палати врахувала факт надання 

згоди від ТОВ «ВІТАЛ ФУД», яке є власником протиставленого знака               

«Honey Bunny» за свідоцтвом № 217517, на реєстрацію заявленого позначення 

«Huny Buny, зобр.» за заявкою № m 2017 04109 від 27.02.2017 відносно 

частини товарів 30 класу МКТП, а саме: «мед; крем-мед; харчові продукти, до 

складу яких входить мед, крем-мед» на ім’я апелянта  ТОВ «РК ЦЕНТР». 

 

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, 

враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті                 

6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія 

Апеляційної палати дійшла висновку про можливість реєстрації знака              

«Huny Buny, зобр.» за заявкою № m 2017 04109 відносно товарів 05, 29 класів 

МКТП та скороченого переліку товарів 30 класу МКТП, а саме: «мед; крем-

мед; харчові продукти, до складу яких входить мед, крем-мед». 

                                                             
2 https://www.facebook.com/festkonserv/posts/1163408110537133/ 
3 https://organic-eco.com.ua/ru/huny-buny/ 
4 https://prom.ua/p1082361854-krem-med-medovyj.html 
5 https://listex.info/tm/huny-buny 
6 https://smak24.com.ua/p689754152-podarochnyj-nabor-krem.html 
7 https://crafta.ua/products/191118-krem-med-huny-buny-na-podarok 
8 https://rozetka.com.ua/156889461/p156889461/ 

 

https://organic-eco.com.ua/ru/huny-buny/
https://prom.ua/p1082361854-krem-med-medovyj.html
https://smak24.com.ua/p689754152-podarochnyj-nabor-krem.html
https://crafta.ua/products/191118-krem-med-huny-buny-na-podarok
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За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України 

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

палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим 

наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 

№ 263, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за                        

№ 284/33255 колегія Апеляційної палати 

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «РК ЦЕНТР» 

задовольнити. 

2. Рішення Мінекономрозвитку від 15.04.2019 про реєстрацію знака для 

товарів і послуг «Huny Buny, зобр.» відносно частини товарів і послуг за 

заявкою № m 2017 04109 скасувати.  

3. Зареєструвати, за умови сплати збору за публікацію відомостей про 

видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу 

свідоцтва, знак для товарів і послуг «Huny Buny, зобр.» за заявкою 

№ m 2017 04109 відносно товарів 05, 29 класів МКТП та скороченого переліку  

товарів 30 класу МКТП виклавши їх в такій редакції:  

05 клас МКТП: «Антисептики; аптечки першої допомоги, заповнені; 

бактерицидні засоби; бактерійні препарати для медичного та ветеринарного 

використання; бальзами на медичні потреби; бджолине маточне молочко на 

фармацевтичні потреби; бинти для перев'язування; білкові препарати на 

медичні потреби; білкові харчові продукти на медичні потреби; біологічні 

препарати на ветеринарні потреби; біологічні препарати на медичні потреби; 

вітамінні препарати; води мінеральні на медичні потреби; гелі для 

стимулювання сексуального збудження; гематоген; гемоглобін; гігієнічні 

серветки; гірчичники; глюкоза на медичні потреби; гомогенізовані продукти 

харчування, призначені на медичні потреби; грязі для ванн; грязі лікувальні; 

губки для загоювання ран; дезінфікувальне мило; дезінфікувальні засоби; 

дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; дезодоранти для одягу і 

текстильних виробів; дезодоранти, крім призначених для людей або тварин; 

дитячі суміші; дієтичні добавки для тварин; дієтичні добавки з бджолиного 

маточного молочка; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з квіткового 

пилку; дієтичні добавки з насіння льону; дієтичні добавки з олії льону; 

дієтичні добавки з прополісу; дієтичні добавки із зародків пшениці; дієтичні 

напої, призначені на медичні потреби; дієтичні речовини, призначені для 

медичного використання; дієтичні харчові продукти, призначені на медичні 

потреби; дріжджові дієтичні добавки; екстракти рослин на фармацевтичні 

потреби; екстракти трав на медичні потреби; еліксири (фармацевтичні 

препарати); ензими на ветеринарні потреби; ензими на медичні потреби; 

ензимні дієтичні добавки; ензимні препарати на медичні потреби; 

жарознижувальні засоби; желатин на медичні потреби; жувальні гумки на 

медичні потреби; заспокійливі препарати; імуностимулятори; казеїнові 
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дієтичні добавки; лікувальний чай; лікувальні засоби від мозолів; лікувальні 

засоби від надмірного пітніння; лікувальні засоби від надмірного пітніння ніг; 

лікувальні зубні порошки і пасти; лікувальні лосьйони для волосся; лікувальні 

лосьйони після бриття; лікувальні напої; лікувальні настої; лікувальні олії; 

лікувальні парфумерно-косметичні препарати; лікувальні препарати для росту 

волосся; лікувальні розчини для промивання очей; лікувальні сухі шампуні; 

лікувальні трави; лікувальні шампуні; лікувальні шампуні для домашніх 

тварин; лосьйони на ветеринарні потреби; лосьйони на фармацевтичні 

потреби; лубриканти інтимні; мазі від сонячних опіків; мазі на фармацевтичні 

потреби; мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби; медичні 

препарати для схуднення; мінеральні біологічно активні харчові добавки; 

настоянки на медичні потреби; ополіскувачі для порожнини рота на медичні 

потреби; охолоджувальні спреї на медичні потреби; пастилки на 

фармацевтичні потреби; таблетки для розсмоктування на фармацевтичні 

потреби; поживні добавки; помади на медичні потреби; послаблювальні 

засоби; препарати від геморою; препарати з мікроелементами для людей і 

тварин; прополіс на фармацевтичні потреби; протеїнові дієтичні добавки; 

протеїнові добавки для тварин; протиастматичний чай; протипаразитарні 

препарати; сиропи на фармацевтичні потреби; сублімовані продукти 

харчування, призначені на медичні потреби; фармацевтичні препарати для 

догляду за шкірою; фармацевтичні продукти; ферменти на фармацевтичні 

потреби; ферментні препарати на ветеринарні потреби; фітотерапевтичні 

препарати на медичні потреби; хліб для діабетиків, призначений для 

медичного використання; цукерки лікувальні; цукерки на медичні потреби; 

цукор на медичні потреби». 

29 клас МКТП: «Айвар (законсервований перець); алое вера, 

приготоване для споживання людьми; альбумінове молоко; молоко з 

підвищеним вмістом білка; альгінати на кулінарні потреби; анчоуси неживі; 

арахіс оброблений; арахісове масло; арахісове молоко; арахісове молоко на 

кулінарні потреби; артишоки законсервовані; бекон; сало свиняче; білки на 

кулінарні потреби; білок яєчний; боби законсервовані; бульгогі (корейська 

страва з яловичини); бульйони; бульйонні концентрати; вершки (молочні 

продукти); вироби з тіста на основі картоплі; вівсяне молоко; водорості 

червоні смажені; голотурії неживі; горіхи зі смаковими та ароматичними 

добавками; горіхи оброблені; горох законсервований; гриби законсервовані; 

гуакамоле (пюре з авокадо); деруни; джеми; дичина забита; егног 

безалкогольний; екстракти харчові з морських водоростей; ескамолес (їстівні 

яйця мурах оброблені); желатин; желе м'ясні; желе харчові; жир кістковий 

харчовий; жир свинячий; жири тваринні харчові; жирові речовини для 

виготовляння харчових жирів; жовток яєчний; журавлинне пюре; закуски на 

основі фруктів; замінники молока; заморожені фрукти; засолена риба; 

зацукровані горіхи; збиті вершки; згущене молоко; ікра баклажанна; ікра 

кабачкова; ікра риб'яча оброблена; імбирний джем; їстівні комахи неживі; 

йогурт; кальбі (м'ясні страви на грилі); капуста квашена; картопляні пластівці; 
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картопляні чипси; кефір; кисломолочні сири; кільця цибулі в клярі; кімчі 

(квашена овочева страва); клеми (молюски) неживі; ковбасні вироби; кокосова 

олія харчова; кокосове масло; кокосове молоко; кокосове молоко на кулінарні 

потреби; кокосовий жир; кокосові горіхи сухі; коктейлі молочні; композиції з 

оброблених фруктів; компоти; корн-доги; корнішони; креветки неживі; 

креветки пилчасті неживі; креми на основі овочів; кров'яна ковбаса 

(кров'янка); крокети; кукурудза цукрова оброблена; кукурудзяна олія харчова; 

кумис (молочний напій); кунжутна олія харчова; лангусти неживі; лецитин на 

кулінарні потреби; лимонний сік на кулінарні потреби; лялечки шовкопрядів 

для споживання людьми; маргарин; масло; масло какао харчове; масляний 

крем; мигдалеве молоко; мигдалеве молоко на кулінарні потреби; мигдаль 

товчений; мідії неживі; молоко; молоко сухе; молочні напої з перевагою 

молока; молочні продукти; муси овочеві; муси рибні; м'ясні екстракти; м'ясні 

консерви; м'ясо; м'ясо законсервоване; напої на основі арахісового молока; 

напої на основі кокосового молока; напої на основі мигдалевого молока; 

насіння оброблене; насіння соняшнику оброблене; оболонки для ковбасних 

виробів натуральні або штучні; овочеві консерви; овочеві салати; овочеві соки 

для куховарення; овочі законсервовані; овочі скуховарені; овочі сухі; оливки 

законсервовані; оливкова олія харчова; оливкова олія холодного віджиму; олія 

з насіння льону на кулінарні потреби; омари неживі; оселедці неживі; 

пальмова олія харчова; пальмоядрова олія харчова; паштети печінкові; пектин 

на кулінарні потреби; печінка; пилок, приготований як харчовий продукт; 

повидла; продукти для овочевих супів; простокваша (скисле молоко); птиця 

свійська нежива; раки неживі; ракоподібні неживі; риба законсервована; риба 

нежива; риба сімейства лососевих нежива; рибне борошно для споживання 

людьми; рибне філе; рибні консерви; риб'ячий клей харчовий; рисове молоко; 

рисове молоко на кулінарні потреби; ріпакова олія харчова; свиріпова олія 

харчова; родзинки; ряжанка (сквашене топлене молоко); сардини неживі; 

свинина; сири; сироватка молочна; сичуг; складники для готування бульйонів; 

сметана (сквашені вершки); соєва олія харчова; соєве молоко; соєві боби 

законсервовані харчові; соління; солоне м'ясо; соняшникова олія харчова; 

сосиски; сосиски для хот-догів; сосиски у тісті; сочевиця законсервована; 

спреди на основі горіхів; сублімоване м'ясо; сублімовані овочі; суміші для 

готування супів; суміші, що містять жири, для бутербродів; супи; тагіні (паста 

з насіння кунжуту); тваринний кістковий мозок харчовий; тельбухи; томатна 

паста; томатне пюре; томатний сік для куховарення; тофу; трюфелі 

законсервовані; тунець неживий; устриці неживі; фалафель; ферменти молочні 

на кулінарні потреби; фініки; фрукти законсервовані; фрукти зацукровані; 

фрукти, поглазуровані цукром; фрукти тушковані; фрукти, законсервовані 

спиртом; фруктова цедра; фруктовий м'якуш; фруктові желе; фруктові 

консерви; фруктові салати; фруктові чипси; фундук оброблений; харчові жири; 

харчові олії; харчові продукти на основі риби; харчові пташині гнізда; хумус 

(паста з нуту); цибуля законсервована; часник законсервований; черепашки 

неживі; чипси картопляні низькокалорійні; чипси картопляні з пониженим 
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вмістом жирів; чорна ікра; шинка; яблучне пюре; ягоди законсервовані; яєчний 

порошок; яйця слимаків для споживання; яйця; якіторі». 

30 клас МКТП: «мед; крем-мед; харчові продукти, до складу яких 

входить мед, крем-мед». 
 

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

Збір, сплачений за подання заперечення, підлягає поверненню в порядку, 

встановленому законодавством. 

 

 

Головуючий колегії       Л. А. Цибенко 

 

Члени колегії        О. В. Саламов   

 

          Н. Г. Бурмістрова 
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