
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ 
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА 

Україна, 03680, МСП, м. Київ-35, вул. Урицького, 45 
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67 

Р І Ш Е Н Н Я 

06 червня 2014 року 

Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної 
власності, затверджена розпорядженням Голови Апеляційної палати 
Висоцької Л.В. від 16.12.2013 № 298 у складі головуючого Горбик Ю.В. та 
членів колегії Ткаченко Ю.В., Совгирі С.А., розглянула заперечення компанії 
БАЛАНТІНЕС ІНТЕРВЕСТ ЛТД. проти рішення Державної служби 
інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) про реєстрацію 
знака для товарів і послуг «INTERTOOL» відносно частини товарів і послуг 
за заявкою № m 2012 02857. 

Заперечення розглядалось на засіданнях колегії Апеляційної палати 
09.04.2014,06.06.2014. 

Представник апелянта - Жила Б.В. 
Представник Державного підприємства «Український інститут 

промислової власності» - Дудова М.О. 

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи: 
-заперечення від 02.12.2013 (вх. №22416) проти рішення про 

реєстрацію знака «ESfTERTOOL» відносно частини товарів і послуг за заявкою 
№ m 2012 02857 разом з додатками (188 арк.); 

-лист апелянта від 09.04.2014 (вх. № 5078) із додатками (зразки 
поліграфічної продукції з використанням позначення «INTERTOOL»); 

-лист апелянта від 05.05.2014 (вх. № 6345) з поясненнями щодо 
обмеження переліку товарів; 

- копії матеріалів заявки № m 2012 02857. 

Аргументація сторін: 

На підставі висновку закладу експертизи Державною службою було 
прийнято рішення від 22.10.2013 про реєстрацію знака «INTERTOOL» 
відносно частини товарів і послуг за заявкою № m 2012 02857 на тій підставі, 
що: 

L Для всіх товарів 21 та 25 класів, зазначених у наведеному в 
матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його 
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можна сплутати зі словесним знаком «INTERTOOL», раніше зареєстрованим 
на ім'я Афзаі Мохаммад Дауд, (UA) (свідоцтво № 138308 від 26.04.2011 p., 
заявка Х» m 2011 02885 від 25.02.2011 p.), щодо споріднених товарів. 

2. Для частини товарів 16 класу, а саме: «папір, картон і вироби з них, 
що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для 
книжкових оправ; фотографії; навчальні матеріали (крім апаратури); альбоми; 
альманахи; атласи; дошки паперові або картонні для афіш, об'яв; банти 
паперові; білети (квитки); біологічні зразки для мікроскопів (навчальні 
матеріали); бланки, формуляри; блокноти для креслення; блокноти письмові; 
брошури; буклети; вивіски, таблички паперові або картонні; видання друкові 
(друковані); викрійки для шиття одягу; викрійки для шиття плаття; зразки 
вишивок; відривні календарі; вітальні листівки; газети; географічні карти 
(мапи); герби (паперові печатки); гігієнічний папір; гістологічні зразки для 
навчання; глобуси земної кулі; горшечниці (вмістинки на квіткові горщики) 
паперові; гравюри; графічні зображення; графічні репродукції; графічні 
роботи друкові (друковані); дитячі нагрудники паперові; діаграми; стрічки до 
друкарських машинок; папір для електрокардіографів; естампи; етикетки 
(налички), крім тканинних; журнали (періодичні видання); закладки книжкові; 
записники; записники канцелярські; зошити для малювання; зошити для 
писання або креслення; інформаційні бюлетені; кавові цідила (фільтри) 
паперові; календарі; календарі-довідники; калька паперова; картонні шабатури 
на капелюхи; карти (авіаційні, морські тощо); картини обрамовані або 
необрамовані; картинки (малюнки); картки; картон з деревної маси на 
канцелярські потреби; картотеки канцелярські; каталоги; квитанційні книжки 
канцелярські; книги; окраї книжок; оправи до книжок; комікси (друковані 
видання); паперові стрічки або картки для записування комп'ютерних 
програм; конверти канцелярські; копіювальний папір; копіювальний папір 
канцелярський; коробки картонні або паперові; коробочки на штампи, 
печатки; кульки, пакети паперові; літографії; літографічні мистецькі твори; 
малюнки перевідні; музичні вітальні листівки; навощений папір; навчальні 
матеріали, крім приладів; наклейки канцелярські; носовики (хусточки носові) 
паперові; обкладинки на паспорти; облікові (реєстраційні) картки 
канцелярські; олеографії; офсетне полотно нетекстильне; палітри для 
художників; паперові стрічки; пап'є-маше; папір в аркушах канцелярський; 
папір для реєструвальних приладів; папір з деревної маси; пергаментний 
папір; періодичні видання друкові (друковані); письмовий папір; підручники; 
підстилки настільні паперові; пісенники; плакати; плани; повідомні листи 
канцелярські; полотно на картини; портрети; поштові листівки; поштові 
марки; прапорці паперові; прокладки паперові до шаф (запашні чи незапашні); 
промокальний папір; проспекти рекламні; реєстраційні журнали (книги 
записів); папір для рентгенівських знімків; розклади надруковані; рушники 
паперові; світивий папір; світлокопії (синьки); серветки косметичні паперові; 
серветки паперові для знімання гриму; серветки столові паперові; скатерки 
столові паперові; срібний папір; столова білизна паперова; столові підставки 
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паперові; транспаранти канцелярські; фарби в коробках (шкільне приладдя); 
фільтрувальний (цідильний) папір; фільтрувальні (цідильні) матеріали 
паперові; фотогравюри; хромолітографії; хуан папір для китайського 
малювання та писання; шкільне приладдя канцелярське; шкільні дошки», 
зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є 
схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком 
«INTERTOOL», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я Reed Messe Wien 
GmbH, (AT) (міжнародна реєстрація № 956907 від 28.12.2007 p., пріоритет від 
10.10.2007 p.), щодо споріднених товарів. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (розд. 
II, ст. 6, п. 3). 

Апелянт - компанія БАЛАНТІНЕС ІНТЕРВЕСТ ЛТД. заперечує проти 
рішення Державної служби про реєстрацію знака для товарів і послуг 
«INTERTOOL» за заявкою №!т2012 02857 лише відносно частини товарів і 
послуг. 

На користь реєстрації заявленого позначення апелянт зазначає, що: 
1. Станом на 01.01.2011 позначення «INTERTOOL» визнане добре 

відомим в Україні для товарів 06, 07, 08, 09, 17, 21 класів Міжнародної 
класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) відносно апелянта. 

2. Товари 25 класу МКТП, а саме: «одяг, взуття, наголовні убори; кепки 
[кашкети]; комбінезони [одяг]; наголовні убори; непромокальний одяг; 
пальчатки [рукавички] [одяг]; пояси [паски] [одяг]; робочий одяг [халати, 
комбінезони]; навушники [одяг]» можна вважати однорідними (спорідненими) 
з товарами 21 класу МКТП «р^тсавиці садівничі, рукавиці, пальчатки 
господарські», для яких знак «INTERTOOL» визнано добре відомим. 

3. Заявлене позначення набуло розрізняльної здатності в Україні та за ії 
межами за рахунок фактичного використання, що підтверджується наданими 
доказами. 

4. Апелянт погоджується з висновком закладу експертизи щодо рішення 
про реєстрацію позначення «INTERTOOL» відносно частини товарів 16 класу 
МКТП та просить зареєструвати знак відносно переліку товарів 16 класу 
МКТП за виключенням товарів за протиставленою міжнародною реєстрацією 
№ 956907. 

5. Апелянт в запереченні скоротив заявлений перелік 21 та 25 класів 
МКТП до таких як: 

21 клас: «рукавиці лискувальні; рукавиці садівничі, рукавиці, пальчатки 
господарські»; 

25 клас: «одяг, взуття, наголовні убори; кепки [кашкети]; комбінезони 
[одяг]; непромокальний одяг; пальчатки [рукавички] [одяг]; пояси [паски] 
[одяг]; робочий одяг [халати, комбінезони]; навушники [одяг]». 

Зважаючи на викладене, апелянт просить відмінити рішення Державної 
служби від 22.10.2013 та зареєструвати позначення «INTERTOOL» за заявкою 
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№m2012 02857 відносно товарів 01, 03, 04, 06, 11, 12, 17, 20, 22 та 
скороченого переліку товарів 16, 21 та 25 класів МКТП. 

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію 
сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду 
заперечення в апеляційному засіданні. 

Відповідно до пункту З статті 6 Закону України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) 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 іншої особи для таких самих або споріднених з ними тізварів І 
послуг. 

Пункт 4.3.2.4 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 28.07.1995 №116 
(в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 
№ 72) (далі - Правила) визначає, що позначення вважається схожим настільки, 
що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в 
цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. 

Заявлене словесне позначення «INTERTOOL» виконане стандартним 
шрифтом великими літерами латинської абетки, 

Протиставлений словесний знак «INTERTOOL» за свідоцтвом № 138308 
виконаний стандартним шрифтом великими літерами латинської абетки. 

Протиставлений словесний знак «INTERTOOL» за міжнародною 
реєстрацією № 956907 виконаний стандартним шрифтом великими літерами 
латинської абетки. 

Відповідно до пункту 4.3.2.6 Правил при встановлені схожості 
словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) 
та смислова (семантична) схожість. При порівнянні позначень береться до 
уваги загальне зорове сприйняття позначень в цілому. 

Заявлене позначення «INTERTOOL» та протиставлені знаки для товарів 
і послуг «INTERTOOL» за фонетичними ознаками є тотожними. 

Щодо графічної (візуальної) схожості колегія Апеляційної палати 
зазначає, що заявлене позначення та протиставлені знаки є схожими графічно, 
оскільки виконані одним й тим самим стандартним шрифтом заголовними 
літерами латинського алфавіту. 

Під семантичною схожістю розуміється подібність покладених у 
позначення понять, Ідей, тобто смислове значення позначення, 

Визначення слова «intertool», що є однаковим для усіх позначень, не 
міститься у жодних словниках іноземних мов. Проте, згідно з результатом 
пошуку відомостей, наявних у всесвітній мережі Інтернет, складається з двох 
лексичних одиниць англійської мови: inter - між-, поміж-, серед-, внутрішньо-, 
пере-, взаємо-; tool - . 1) робочий (ручний) інструмент; різець; знаряддя праці. 
(ABBYY Lingvo X 3:многоязычный электронный словарь). 
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Отже, досліджувані позначення схожі за семантикою, оскільки в них 
покладена подібність ідей та понять. 

За результатами порівняльного аналізу заявленого позначення та 
протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що 

«* 

досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати. 
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 товарів або товарів і послуг. 

При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і 
послуг визначається приніїипова 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 

шЛ 

послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та 
канали збуту товарів, коло споживачів. 

Заявлене позначення «INTERTOOL» заявлено на реєстрацію відносно 
товарів 01, 03, 04, 06, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22, 25 класів МКТП. 

Протиставлений знак «INTERTOOL» за свідоцтвом № 138308 
зареєстровано відносно товарів 21 та 25 класів МКТП. 

Протиставлений знак «INTERTOOL» за міжнародною реєстрацією 
№ 956907 зареєстровано відносно товарів 16 та послуг 35, 41 класів МКТП. 

За результатами порівняльного аналізу товарів заявленого позначенням 
та протиставлених знаків колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що 
досліджувані товари є однорідними (спорідненими) для частини товарів 16 
класу МКТП та для всіх товарів 21 та 25 класів МКТП. 

Таким чином колегія Апеляційної палати констатує, що рішення закладу 
експертизи про реєстрацію знака «INTERTOOL» відносно частини товарів за 
заявкою № m 2012 02857 було обгрунтованим. 

Колегія Апеляційної палати зазначає наступне. 
За рішенням Апеляційної палати від 11.02.2014, затвердженого наказом 

Державної служби від 02.04.2014 № 136-Н, знак «INTERTOOL» визнаний 
добре відомим в Україні для товарів 06, 07, 08, 09, 17, 21 класів МКТП станом 
на01.01.2011. 

Апелянт є власником наступних знаків для товарів і послуг та 
* W 

Міжнародних реєстрацій: 

"^^^ ' за свідоцтвом України № 50040 від 16.05.2005 
відносно товарів 07, 08 та послуг 35 класів МКТП; 

- I N T E R T O O L за свідоцтвом України № 130928 від 10.11.2010 
відносно товарів 07, 08, 09 та послуг 35 класів МКТП; 
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INTERTOOL 

за свідоцтвом України № 130927 від 10.11.2010 відносно 
товарів 07, 08, 09 та послуг 35 класів МКТП; 

INTERTOOL 

за свідоцтвом України № 179163 від 23.02.2012 
відносно товарів 01, 03, 04, 06, 11, 12, 16, 17,20,21,22,25 класів МКТП; 

- I N T E R T U u L за міжнародною реєстрацією № 1093056 від 31.03.2011 
відносно товарів 07, 08, 09 та послуг 35 класів МКТП; 

INTERTOOL 
за міжнародною реєстрацією № 1093057 від 31.03.2011 

відносно товарів 07, 08, 09 та послуг 35 класів МКТП; 

за міжнародною реєстрацією № 879523 від 
21.10.2005 відносно товарів 07, 08 класів МКТП. 

Відповідно до пункту С. - (1) статті 6quinquies Паризької конвенції про 
охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (дата підписання 
20.03.1883, дата набуття чинності для України 25.12.1991), щоб визначити, чи 
може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні 
обставини, особливо тривалість застосування знака. 

Згідно зі статтею 25 Закону при визначенні того, чи є знак добре відомим 
в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, як тривалість, обсяг та 
географічний район будь-якого використання знака. 

Згідно з пунктом 3.2.3. Порядку визнання знака добре відомим в Україні 
Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2005 
№ 228 (далі - Порядок), тривалість використання знака може 
підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про 
безперервність його використання. 

Пунктом 6.4.12. Порядку встановлено, що при розгляді заяви колегією 
розглядаються зокрема такі фактори, якщо вони є доречними: тривалість, 
обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг 
та географічний район будь-якого просування знака, включаючи 
рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках 
товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та 
географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за 
умови, що знак використовується чи є визнаним. 

Відповідно до пункту 10.4. Регламенту Апеляційної палати Державної 
служби інтелектуальної власності України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622 (далі - Регламент) 
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факти, установлені рішенням Апеляційної палати, що набрало чинності за 
результатом розгляду одного заперечення, не доводяться знову при розгляді 
інших заперечень того самого апелянта. 

Заявлене позначення відтворює знак «INTERTOOL», який рішенням 
Апеляційної палати Державної служби визнаний добре відомим в Україні на 
ім'я апелянта станом на 01.01.2011, серед іншого й відносно таких товарів 21 
класу МКТП, як рукавиці садівничі; рукавиці, пальчатки господарські. 

Дана обставина була обумовлена, в тому числі, й дуже великими 
обсягами поставок вказаних товарів, маркованих знаком «INTERTOOL», про 
що зазначає апелянт в своєму запереченні та свідчать матеріали, що були 
додані до заяви гіро визнання знака добре відомим і є в розпорядженні 
Апеляційної палати: копії договорів та вантажних митних декларацій за якими 
протягом 2004-2010 років поставлено до України господарських та робочих 
пальчаток і рукавиць в загальній кількості 4 750 264 пари. Вказані товари 

*•• 

реалізовувались по всій території нашої країни через загально національні та 
регіональні мережі як господарських так і неспеціалізованих супермаркетів 
таких, як: «Епіцентр», «Нова лінія», «Олді», «FOZZY», «Амстор», «АТБ-
маркет». 

Отже, на 25.02.2011 - дату виникнення прав на протиставлений знак за 
свідоцтвом України № 138308, заявлене позначення фактично вже було добре 
відомим в Україні знаком апелянта стосовно тих товарів 21 класу МКТП, для 
яких він в даному запереченні просить зареєструвати знак. 

Водночас, такі, наведені в заявці, товари 25 класу МКТП, як одяг, 
взуття, наголовні убори; кепки [кашкети]; комбінезони [одяг]; наголовні 
убори; непромокальний одяг; пальчатки [рукавички] [одяг]; пояси [паски] 
[одяг]; робочий одяг [халати, комбінезони]; навушники [одяг] очевидно є 
спорідненими з такими товарами 21 класу МКТП як рукавиці садівничі; 
рукавиці, пальчатки господарські, для яких знак визнано добре відомим. 

В зв'язку з цим, можна обґрунтовано стверджувати, що заявлене 
позначення при використанні його щодо вказаних товарів 21 та 25 класу 
МКТП здатне асоціюватись лише з апелянтом, а не з протиставленим знаком 
за свідоцтвом України № 138308 та його власником. Факт тривалого 
використання заявленого позначення щодо зазначених товарів є доведеним 
рішенням Апеляційної палати від 11.02.2014 про визнання знака 
«INTERTOOL» добре відомим в Україні, яке набрало чинності та має бути 
врахований, в якості фактичних обставин на користь реєстрації знака, як це 
встановлено Паризькою конвенцією. 

Крім того, за матеріалами апеляційної справи власник протиставленого 
знака за міжнародною реєстрацією № 956907 спеціалізується на проведенні 
виставок, а товари 16 класу МКТП призначені для обслуговування виставкової 
діяльності компанії, яка охоплюється послугами 35 та 41 класів МКТП. 

Натомість апелянт займається забезпеченням виробництва та 
просування широкого спектру товарів господарського призначення. Саме з 
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метою реклами цих товарів апелянт використовує поліграфічну та іншу 
сувенірну продукцію, наведену у заявці в 16 класі МКТП. 

Колегія Апеляційної палати констатує, що заявлене позначення при його 
використанні щодо скороченого переліку товарів 21 та 25 класів МКТП 
асоціюється лише з апелянтом, а не з протиставленим знаком за свідоцтвом 
України № 13808 та його власником. Товари 16 класу МКТП заявленого 
позначення та товари 16 класу МКТП протиставленої міжнародної реєстрації, 
використовуються для рекламування різних товарів, що обумовлює 
неможливість сплутування споживачами знаків, якими вони марковані. 

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, 
колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення за 
заявкою № m 2012 02857 може бути зареєстровано відносно товарів 01, 03, 04, 
06, 11, 12, 17, 20, 22 та скороченого апелянтом переліку товарів 16, .21, 25 
класів МКТП. 

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України 
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Регламентом Апеляційної 
палати Державної служби інтелектуальної власності, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної 
палати 

в и р і ш и л а 

1. Заперечення компанії БАЛАНТІНЕС ІНТЕРВЕСТ ЛТД. 
задовольнити. 

2. Рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 
22.10.2013 про реєстрацію знака для товарів і послуг «INTERTOOL» відносно 
частини товарів за заявкою № m 2012 02857 відмінити. 

3. Зареєструвати за умови сплати заявником збору за публікацію 
відомостей про видачу свідоцтва та державного мита за видачу свідоцтва 
(адміністративного збору) знак для товарів і послуг «INTERTOOL» за заявкою 
№ т 2012 02857 відносно товарів 01, 03,04,06, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22 та 25 
класів МКТП, виклавши їх в такій редакції: 

01 клас: «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 термооброблянйя і паяння 
металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні 
речовини; клейкі речовини на промислові потреби; допоміжні рідини для 
абразивів; синтетичні матеріали для абсорбування олій та олив; агар-агар; 
гази-носії для аерозолів; азот; закис (монооксид) азоту; азотна (нітратна) 
кислота; азотні добрива; азотні добрива, що містять кальцій; акрилові смоли 
необроблені; актиній; підкислена вода для перенаснажування акумуляторів; 
протипінні розчини для акумуляторів електричних; рідини для вилучання 
сульфатів з акумуляторів електричних; алкалоїди; алюмінієві галуни; ацетат 
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алюмінію; гідроксид алюмінію; йодид алюмінію; силікат алюмінію; хлорид 
алюмінію; альбуміновий папір; альгаровіла (дубильна речовина); альгінати на 
промислові потреби; альдегідамонІак; альдегіди; америцій; амілацетат; 
аміловий спирт; амоніак (леткий луг) на промислові потреби; амоніак 
безводний; амоніак; амоніакові солі; солі амонію; амонійні галуни; хімічні 
речовини для лабораторних аналізів, крім лікарських (медичних) і 
ветеринарних; ангідриди; антидетонатори до палива двигунів внутрішнього 
згоряння; антистатики, крім побутових; антифризи; антранілова кислота; 
апрети для текстильних виробів; аргон; арсен; арсенат свинцю (олива); 
арсенатна кислота; астатин; паливо для атомних реакторів; клеї для афіш, 
об'яв; 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; 
бальзам гур'юновий для виготовляння лаків; барвильні хімікати для емалей і 
скла; солі для барвлення металів; барвояскравильні хімікати на промислові 
потреби; барит (важкий шпат); баритовий папір; барій; сполуки барію; 
сульфат барію; метилбензен; похідники бензену; кислоти бензенного ряду; 
бензойна кислота; метилбензол; бентоніт; беркелій; в'язівники (в'язівні 
речовини) для бетону; протистарники (препарати, що запобігають старінню) 
для бетону, крім фарб та олій; бетоноспінювачІ (піноутворювальні хімікати 
для бетону); бікарбонат натрію на хімічні потреби; білки (протеїни) 
необроблені; білки (тваринні або рослинні необроблені); білки йодисті; білки 
солодові; біологічні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; 
біохімічні каталізатори; бІсмут; галат основний бісмуту; нітрит бісмуту на 
хімічні потреби; біхромат калію; біхромат натрію; боксити; борна кислота на 
промислові потреби; борошно на промислові потреби; хімікати для бродіння 
вина; бром на хімічні потреби; бура; розчини для буріння; важка вода; 
речовини для валяння; речовини, що використовуються в текстильній 
промисловості для валяння; хлорид кальцію; зміцнювальні речовини для 
вапняку; клеї для взуття; вибілювальні хімікати для жирів; вибілювачі 
(вибілювальні хімікати) для органічних речовин; вибілювачі (знебарвники) на 
промислові потреби; хімікати для видаляння нагару в двигунах; засоби для 
видаляння твердих відкладень з поверхонь; хімікати для обробляння 
вичиненої шкіри (ременю); вййна кислота; винний камінь, крім 
фармацевтичного; винний спирт; прояснювані вина; хімікати для захисту від 
хвороб винограду; прояснювані виноградного сусла; вичинювальні препарати 
для отримування ременю (вичиненої шкіри); вичинювальні препарати для 
шкур; відклеювальні і відокремлювальні препарати; відновлювальні речовини 
для грамплатівок; хімікати для відновлювання ременю (вичиненої шкіри); 
відновлювані для фотографій; препарати для відпалювання (відпускання) 
металів; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для 
віконного скла; віконні замазки (кити); віражувальні (тонувальні) розчини 
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(фотографія); солІ до вІражувальних (тонувальних) розчинів (фотографія); 
віскоза; вітерит; суміші до вогнегасників; вогнетривкі речовини; 
пом'якшувальні речовини для води; хімікати для очищання (прояснювання) 
води; вода здистильована; вода морська на промислові потреби; водень; 
перекис водню; хімікати, що надають водонепроникності ременю (вичиненій 
шкірі); хімікати, що надають водонепроникності текстилю; хімікати, що 
надають водонепроникності цементу, крім фарб; водорості морські (добрива); 
вологонепроникні матеріали для кам'яного або цегляного мурування, крім 
фарб; вольфрамова кислота; восковибілювачі (знебарвники (знебарвлювальні 
хімікати) для воску); воскові замазки (кити) для щеплювання дерев; 
препарати, що сприяють ощадженню вугілля; вугілля зактивоване; вугілля 
кісткове; вугілля кров'яне; вугілля тваринне; вугільна кислота; вуглеводи; 
вуглець; препарати з тваринного вуглецю; сульфід вуглецю; вуглець до 
фільтрів (цідил); вулканувальні препарати; прискорювачі вулканування; 
в'язівники (в'язівні речовини) ливарні; гадоліній; гази захисні (захистові) для 
зварювання; гази стверджені на промислові потреби; газоочищальні речовини; 
газопоглиначі (хімічно активні речовини); горішки чорнильні (дубильні) 
(гали); галій; галова кислота для виготовляння чорнила; галуни; матеріали для 
гальванування; розчини для гальванування; гальмові рідини; гамбір; 
гарбникова (дубильна) кислота; гартувальні середовища для металів; гелі для 
електрофорезу, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; гелій; рідини для 
кермування з гідравлічним підсилювачем; рідини до гідравлічних систем; 
гідразин; гідрати; керамзит (субстрат) для гідропонного вирощування рослин; 
гіпосульфіти; гіпохлорит натрію; глинозем; гліколевий етер (простий ефір); 
гліколь; гліцериди; гліцерин на промислові потреби; глушники до емалей або 
скла; глюкоза на промислові потреби; глюкозиди; гольмій; гормони для 
прискорювання достигання фруктів; горщики торф'яні для плодівництва; 
горщиковий ґрунт; матеріали для виготовляння грамплатівок; графіт на 
промислові потреби; препарати для поліпшення стану Грунту; ґрунт для 
рослин; гуано; гумус; охолодники (охолоджувальні рідини) для двигунів 
транспортних засобів; препарати проти закипання двигунових охолодників 
(охолоджувальних рідин); декстрин (клейка речовина); деревина дубильна; 
деревинна маса; деревний оцет (підсмольна вода); деревний (метиловий) 
спирт; продукти дистилювання деревного спирту; детергенти на промислові 
потреби; дефоліанти; хімікати для чищення димарів; диспергатори нафти; 
диспергатори олій; дисперсні системи пластмас; диспрозій; дихлорид олова 
(цини); діагностичні препарати, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; 
діазопапір; діастаза на промислові потреби; діатомова земля інфузорна; 
діоксалат калію; діоксид мангану; діоксид титану на промислові потреби; 
хімічні добавки до олій; добривні суміші; доломіт на промислові потреби; 
добавки очищальні до бензину; добавки хімічні до комахотруйників 
(інсектицидів); хімічні добавки до моторного палива; добавки хімічні до 
протигрибкових засобів (фунгіцидів); добавки хімічні до розчинів для 
свердлування (буріння); солі дорогоцінних металів на промислові потреби; 
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дослідницький папір хімічний; світлочутливі платівки для офсетного 
друкування; дубильна кислота; дубильна кора; емалебарвильні хімікати; 
знепрозорювачі (замутнювачі, глушники) до емалей; хімічні речовини, крім 
пігментів, для виготовляння емалей; емульгатори; емульсії фотографічні; 
ензими на промислові потреби; ензимові препарати на промислові потреби; 
епоксидні смоли необроблені; ербій; естери (ефіри складні); етан; етери (ефіри 
прості); етиловий етер (простий ефір); етиловий спирт; європій; желатина на 
промислові потреби; желатина на фотографічні потреби; препарати для 
відокремлювання жирів; жирні кислоти; закріплювальні розчини (фотографія); 
закріплювачі (фотографія); солі заліза; замазки (кити) для тріщин у деревах 
(лісівництво); замазки (кити) для щеплювання дерев; побічні продукти 
обробляння збіжжя на промислові потреби; зварювальні хімікати; 
зволожувальні (мочильні) препарати для вибілювання; зволожувальні 
(мочильні) препарати для текстильної промисловості; зволожувальні 
(мочильні) препарати для фарбування; земельні метали; землі рідкісні 
(рідкісноземельні елементи); 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; солі золота; 
зчутливлений (зсенсибілізований) папір; ізотопи на промислові потреби; 
індикаторний папір (з реагентами); іонообмІнники (хімікати); ітербій; ітрій; 
каустична сода (ідкий натр) на промислові потреби; їдкі луги; їдкі речовини 
(каустики) на промислові потреби; солі йоду; йод на промислові потреби; йод 
на хімічні потреби; йодатна кислота; казеїн на промислові потреби; каїніт; 
калій; оксалат кислий калію; каліфорній; кальцинована сода; ацетат кальцію; 
карбід кальцію; карбонат кальцію; солі кальцію; ціанамід кальцію (добриво); 
камедь аравійська на промислові потреби; речовини для лагодження камер 
шин; камфора на промислові потреби; кам'яна сіль; каолін; карбіди; 
карбонати; карбюризатори (металургія); картопляне борошно на промислові 
потреби; касіопій (лютецій); каталізатори; катеху (дубильний екстракт); 
протистарники (препарати, що запобігають старінню) для каучуку; квебрахо 
на промислові потреби; речовини, що запобігають в'яненню квітів; поливи для 
кераміки; сполуки для виробляння технічної кераміки; керамічні суміші для 
спікання (гранули та порошки); керамічні цідильні (фільтрувальні) матеріали 
подрібнені; кетони; кисень; кислота оцтова; кислоти; кислототривкі хімічні 
суміші; кізельгур; кінематографічні плівки світлочутливі неекспоновані; клеї 
(рослинні), крім канцелярських або побутових; клеї для лагодження 
(склеювання) розбитих речей; клеї для ременю (вичиненої шкіри); клеї для 
стінних кахлів; 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; клітковина (целюлоза); коагулянти; оксид кобальту на промислові 
потреби; колодій; компост; хімікати, що запобігають конденсуванню; хімічні 
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речовини для конденсування; консерванти для фармацевтичних препаратів; 
солі для консервування, крім харчових; хімічні препарати для копчення м'яса; 
корозивні препарати; крем з винного каменю на хімічні потреби; кремній; 
кремнійорганічні сполуки; креозот на хімічні потреби; криптон; кріогенні 
препарати; кротоновий альдегід; розріджувальні (знеклеївні) хімікати для 
крохмалю; крохмаль на промислові потреби; крохмальні клеї (хімічні 
речовини); крохмальний клейстер, крім канцелярського або побутового; 
ксенон; шпаклівки для кузовів автомобілів; культури мікроорганізмів, крім 
лікарських (медичних) і ветеринарних; препарати для прискорювання 
процесів куховарення на промислові потреби; кюрій; речовини для 
лагодження шин; розчинники для лаків; лампова сажа на промислові потреби; 
лантан; хімічні препарати для сприяння легуванню металів; лецитин 
(сировина); ливарні протиприлипні речовини; пісок для ливарних форм; 
лимонна кислота на промислові потреби; лід сухий (діоксид вуглецю); 
протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) для лінз; хімікати 
для лісівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і наразитоцидІв; 
літій; оксид літію; луги; лужні йодиди на промислові потреби; лужні метали; 
солі лужних металів; лужноземельні метали; магнезити; карбонат магнію; 
хлорид магнію; магнітні рідини на промислові потреби; манганати; кора 
мангрового дерева на промислові потреби; маса паперова; мастики для 
ременю (вичиненої шкіри); матеріали, здатні до ядерного ділення, для ядерної 
енергетики; речовини для матування; металоїди; метан; метиловий етер 
(простий ефір); мило (для металу) на промислові потреби; мідний купорос 
(сульфат міді); препарати з мікроелементами для рослин; препарати з 
мікроорганізмами, крім лікарських (медичних) і ветеринарних; хімічні 
препарати для захисту від мілдью; мінеральні кислоти; молочна кислота; 
молочні ферменти на хімічні потреби; мурашина кислота; мурашиний альдегід 
на хімічні потреби; протистарники (препарати, що запобігають старінню) для 
мурування, крім фарб і олій; м'якшівники на промислові потреби; м'якшівники 
шкур; м'якшІвні речовини для м'яса на промислові потреби; речовини для 
нарізування зовнішнього (виготовляння різьби (нарізі) на зовнішній поверхні); 
речовини, що сприяють зберіганню насіння; натрієві солі (хімічні препарати); 
натрій; нафталін; нашатир (хлорид амонію); нашатирний спирт; 
нейтралізатори отрутних газів; неодим; неон; нептуній; нітрат урану; нітрати; 
окис барію; окислювачі (хімічні добавки до моторного палива); оксалати; 
оксалатна (щавлева) кислота; олеїнова кислота; олівін (хімічна речовина); 
хімікати для відокремлювання олІй; хімікати для очищання олій; олії для 
дублення ременю (вичиненоТ шкіри); олії для жирування видубленого ременю 
(вичиненої шкіри); олії для консервування харчових продуктів; олії для 
обробляння ременю (вичиненої шкіри) під час його виготовляння; олійні 
шпаклівки; сульфімід ортобензойної кислоти; основи (хімічні препарати); 
оцтовий ангідрид; очищальні препарати (прояснювачі); хлориди паладію; 
препарати, що сприяють ощадженню палива; речовини, що запобігають 
спусканню петель панчіх; паяльні хімікати; флюси для паяння м'якими 
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припоями; матеріали для паяння твердими припоями; флюси для паяння 
твердими припоями; пектин (фотографія); перборат натрію; перегній для 
покривання; перкарбонати; персульфати; персульфатна кислота; перхлорати; 
прояснювачі-консерванти для пива; хімічні препарати для виготовляння 
пігментів (фарб); пікринова кислота; пірогалова кислота; плавнева кислота; 
сполуки плавневого шпату; пластизолі; пластифікатори; пластмаси 
необроблені; платівки світлочутливі; платівки світлочутливі фотографічні; 

г " 

плівки світлочутливі неекспоновані; хімікати для плодівництва (садівництва 
та городництва), крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів і паразитоцидів; 
плутоній; хімічні запобіжники утворюванню плям на тканинах; 
поверхневоактйвні речовини; полоній; речовини, крім олій, для 
пом'якшувального обробляння шкур; послабники для фотографій; поташ; 
поташ водний; празеодим; прожарена сода; прометій; промислові хімікати; 
просочувальні хімікати для ременю (вичиненої шкіри); просочувальні хімікати 
для текстилю; протактиній; протинакипники (препарати, що запобігають 
накипові); протипроростові препарати для овочів; 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; проявники фотографічні; прояснювачі і консерванти для пива; 
пташиний клей; чистильні хімікати до радіаторів; радій на наукові потреби; 
радіоактивні елементи на наукові потреби; радон; реактиви хімічні, крім 
лікарських (медичних) і ветеринарних; реактивний лакмусовий папір; реній; 
рентгенівські плівки зчутливлені (зсенсибілізовані) неекспоновані; риб'ячий 
клей, крім канцелярського, харчового і побутового; рідини трансмісійні; рідке 
скло (розчинне); солі рідкісноземельних металів; розчини солей срібла для 
сріблення; росторегулівні препарати для рослин; ртуть; оксид ртуті; солі ртуті; 
рубідій; сажа газова на промислові потреби; сажа на промислові або 
сільськогосподарські потреби; хімічні препарати для захисту злаків від сажки; 
саліцилова кислота; самарій; самовіражний папір (фотографія); сахарин; 
ацетат свинцю (олива); оксид свинцю (олива); світлокопіювальна тканина; 
світлокопіювальний папір; світлочутлива полотняна тканина для фотографії; 
світлочутливники (сенсибілізатори) фотографічні; себацинова кислота; селен; 
селітри; селітровий папір; силікати; синтетичні смоли необроблені; хімікати 
для сільського господарства, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та 
паразитоцидів; сІрка; сірковмістиві кислоти; сірчана кислота; сірчаний етер 
(простий ефір); сірчиста кислота; скандій; знепрозорювачі (замутнювачі, 
глушники) до скла; протитьмянінники (препарати, що запобігають тьмянінню) 
для скла; хімікати для матування скла; склобарвильні хімікати; смоли штучні 

необроблені; солі (добрива); солі (хімічні препарати); солі до гальванічних 
елементів; солі на промислові потреби; солі необроблені; соляна кислота; 
соуси для готування тютюну; спирти; нітрат срібла; матеріали для чистового 
обробляння сталі; стеаринова кислота; стибій; оксид стибію; сульфід стибію; 
стронцій; субстрати (підклади) для вирощування без ґрунту (сільське 
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господарство); сульфати; сульфіди; сумах для дублення; суперфосфати 
(добрива); талій; тальк (силікат магнію); танін (дубильна речовина); борошно з 
тапіоки на промислові потреби; тваринний вуглець; тваринні білки 
необроблені; барвояскравильні хімікати для текстилю; телур; тербій; 
тетрахлорид вуглецю (тетрахлор-метан); тетрахлориди; технецій; титаніт; 
тіокарбонілід; толуол; торій; торф (добриво); хімікати для травлення металів; 
трагакант на промислові потреби; тулій; уповільнювальні матеріали для 
ядерних реакторів; уран; оксид урану; фенол на промислові потреби; 
ферменти на хімічні потреби; 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; флокулянти; формувальні суміші для виготовляння 
ливарних форм; фосфати (добрива); фосфатиди; фосфор; фосфорна кислота; 
хімічні препарати для фотографії; фотометричний папір; фотопапір; 
фотоспалахові суміші; францій; фтор; фулерова земля для текстильної 
промисловості; хімічні елементи, здатні до ядерного розпаду; хімічні 
посилювачі для гуми (каучуку); хімічні посилювачі для паперу; хімічні 
препарати наукового призначення, крім лікарських (медичних) і 
ветеринарних; хлор; хлорати; хлорпдрати; хлориди; хлорована антраценова 
олія для захисту рослин; холодоагенти (холодильні препарати); хольова 
кислота; оксид хрому; солІ хрому; хромати; хромова кислота; хромові галуни; 
хромові солі; цвіт сірковий на хімічні потреби; цезій; естери (складні ефіри) 
целюлози на промислові потреби; етери (прості ефіри) целюлози на 
промислові потреби; похідники целюлози (хімікати); церій; цимол; діоксид 
цирконію; ціаніди; солі ціанідної кислоти; розчини для ціанотипіювання; 
штучні замінники цукру (підсолоджувані) (хімічні речовини); чорнозем; 
шлаки (добрива); шліхта (апрети); щлІхтрвІ суміші; препарати для знімання 
шпалер; шпінелі (хімічні препарати)»; 

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

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

06 клас: «Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; 
перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; 
неелектричні металеві канати (троси) і дріт; дрібні металеві вироби; металеві 
труби; сейфи (шафи неспаленні); вироби із звичайних металів, що не належать 
до інших класів; руди; алюмінієва фольга; алюмінієвий дріт; алюміній; 
анкери; анкерні плити; арматура будівельна металева; арматура вентильна 
металева (крім деталей машин); армувальні матеріали металеві будівельні; 
армувальні матеріали металеві для бетону; армувальні матеріали металеві до 
труб; армувальні матеріали металеві до тягових пасів; стовпи металеві для 
афіш, об'яв; бабіт; бакени металеві несвітиві; баки (чани) металеві; балки 
металеві; балони металеві на стиснені гази або скраплене повітря; банки 
консервні металеві; обручі металеві на бочки (барила); барила металеві; 
басейни для плавання (металеві конструкції); безпечні скриньки на гроші; 
берилій; білий метал; блоки (коліщата, ролики, шківи) до вікон; блоки 
(коловороти, шківи) металеві, крім деталей машин; блюми (металургія); болти 
з вушком (кільцем); болти металеві; крани металеві до бочок; підставки 
металеві під бочки; бочки металеві; бочки причальні металеві; браслети 
розпізнавання металеві лікарняні; бронза; надгробні пам'ятники з бронзи; 
художні вироби з бронзи; броня (покриви); броньові плити; будівельні або 
меблеві фітинги (обладунки) з нейзильберу; будівельні каркаси металеві; 
будівельні панелі (плити) металеві; буї металеві несвітиві; букви і цифри із 
звичайних металів, крім друкарських; бункери металеві; бункери металеві 
немеханічні; бурий залізняк (лимоніт); ванадій; ванни для птахів (конструкції 
металеві); обмежувачі вантаження металеві для залізничних вагонів; вантажні 
піддони металеві; діжі металеві для замішування вапняного розчину; вежі 
(вишки) для стрибків у воду металеві; конструкції металеві на велосипедні 
стоянки; вентилі (клапани) водогінні металеві; трубопроводи металеві до 
вентиляційного і кондиціювального устатковання; верстатні лещата металеві; 
скребачки для взуття; вивіски металеві; фітинги (обладунки) металеві до 
вікон; вікна металеві; засувки до стулкових вікон металеві; віконниці металеві; 
віконні засувки металеві; віконні зупинники (стопори) металеві; віконні 
коробки (рами) металеві; вмістища металеві (для зберігання І перевозіння); 
вмістища металеві на скраплене паливо; вмістища металеві на стиснений газ 
або скраплене повітря; вмістища на рідину або газ металеві; вогнетривкі 
металеві будівельні матеріали; водогінні труби металеві; вольфрам; зупинники 
(стопори) до воріт металеві; ворота металеві; втуліш (металеві вироби); 
вухналі (підковні цвяхи); в'язальні, зв'язувальні, обв'язувальні засоби (в'язила) 
металеві; гайки металеві; гаки для кріплення шиферу, шиферної плитки 
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(металеві вироби); гаки металеві (альпіністське споряддя); галеніт (свинцевий 
блиск) (руда); гальмові підкладні (бруски); гафній; гачки (металеві вироби); 
гачки металеві до одягових вішалок; гвинти (шурупи) металеві; германій; 
гільзи (металеві вироби); ґрати металеві; ґратчасті конструкції металеві; 
коробки металеві на гроші; скриньки металеві на гроші; губки лещат металеві; 
ніпелі шприців для густих мастил; дахові покриви металеві; відчиняльні 
неелектричні пізйстрої для дверей; неелектричні зачиняльні пристрої для 
дверей; двері металеві; двері обертні (турнікети) неавтоматичні; дверні 
дзвоники неелектричні; дверні засувки металеві; дверні молотки; дверні 
пружини неелектричні; дверні рами (коробки, одвірки) металеві; дверні ручки 
металеві; дверні тахлі (фільонки) металеві; дверні фітинги (обладунки) 
металеві; захисні (захистові) огорожі для дерев металеві; кільця до держаків 
металеві; дефлектори димарів металеві; дзвони; дзвоники для тварин; ковпаки 
металеві на димарі; димарі металеві; димові труби металеві; дорожні покриття 
металеві; драбини металеві; драбини самостійні металеві; дренажні клапани 
металеві; дренажні труби металеві; натягані для дроту (натягальні з'єднувачі); 
дріт антенний; дрІт із сплавів (стопІв) звичайних металів, крім плавкого 
(топкого) дроту; троси сталеві; дротяна тканина (сітка); емблеми металеві до 
транспортних засобів; жалюзі (зовнішні заслони) металеві; жалюзі металеві; 
жердини металеві; жерсть (бляха) біла; опаковання з білої жерсті (бляхи); 
жиклери металеві; завіси металеві; загвіздки (заколесники, шплінти) металеві; 
заклепки металеві; закріпи (тюбінги) металеві; закріпний 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; замкові заскочки металеві; запобіжні ланцюги 
металеві; заскочки (засуви) замкові; застібки до посудин, вмістищ металеві; 
засуви плоскі; засувки металеві; захвати (затискачі) металеві; затискачі 
металеві до тросів (канатів) і труб; затички (чопи) металеві; затички (чопи) 
металеві стінні; затулки до печей; захисні (захистові) дорожні напрямники 
металеві; защільники металеві будівельні; защіпки (клямки) металеві; прутки 
металеві для зварювання; звичайні метали, необроблені або частково 
оброблені; пастки на звірів; з'єднини металеві для труб; з'єднувачі ланцюгові 
металеві; з'єднувачі металеві до кабелів (жильників) неелектричні; зливки 
звичайних металів; знаки дорожні несвітиві, немеханічні, металеві; знаки 
несвітиві, немеханічні, металеві; золотий припій; індій; держаки, ручки до 
інструментів металеві; скриньки металеві на інструменти; шухляди металеві 
на інструменти; кабіни (будки) телефонні металеві; кабіни для переодягання 
металеві; кадмій; гаки до казанів металеві; наконечники металеві до канатів 
(тросів); канати (троси) металеві; канати (троси) до канатних (підвісних) доріг; 
каркаси металеві на оранжереї (теплиці); карнизи металеві; каси (рундуки, 
скрині, ящики) металеві; кахлі металеві будівельні; кахлі підлогові металеві; 
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кермети (металокерамічні матеріали); кілки (нагелі) металеві; кільця Із 
звичайних металів до ключів; кільця металеві (упорні); кільця насадні 
металеві; кісся металеві (держална до кіс); металеві клітки для диких тварин; 
вольєри (конструкції металеві для птахів і звірів); ключі; кобальт 
необроблений; ковадла; ковадла (перемісні); ковадла рогаті; ковзанки 
(конструкції металеві); ковпачки (накривки) металеві до пляшок; кокілі 
(ливарні форми постійні); колектори металеві до трубопроводів; колінчасті 
патрубки металеві; коліщата металеві до меблів; коліщата металеві до 
розсувних дверей; колони (стояки, стовпи) металеві до споруд І конструкцій; 
колючий дріт; сітки металеві проти комах; консолі металеві будівельні; 
конструкції металеві; контррейки металеві; корзини металеві; застібки 
металеві до коробок (скриньок); коробки (скриньки) із звичайних металів; 
котки металеві немеханічні для гнучких труб; кременистий (силіцидний) 
чавун (феросиліцій); кріпильні гвинти металеві до тросів (канатів); хомути 
(гаки) (затискачі) металеві для кріплення труб; кульки сталеві; курники 
металеві; кутники сталеві; ланцюги для собак; ланцюги металеві; латунь, 
необроблена або частково оброблена; ливарні форми металеві; листовий 
метал; литво сталеве; форми металеві на лід; коліщата металеві до ліжок; 
фітинги (обладунки) металеві до ліжок; ляди металеві до колодязів оглядових; 
магній; манган (марганець); матеріали металеві для підвісних доріг 
(фунікулерів); фітинги (обладунки) металеві до меблів; меморіальні дошки 
(плити) металеві; металеві наконечники до ціпків (ковіньок, тростин); метали 
у формі порошку; мийки (щітки, сітки) металеві; мідний дріт неізольований; 
мідні кільця; мідь, необроблена або частково оброблена; держална металеві до 
мітел; огорожі металеві для могил; молібден; монтерські кігті; муфти 
(металеві вироби); рундуки металеві на м'ясо (харчі); шафи металеві на м'ясо 
(харчі); надгробники металеві; надгробні дошки металеві; надгробні 
пам'ятники металеві; надгробні плити металеві; надгробні стели металеві; 
накладки стикові до рейок; кілки до наметів металеві; намотувальні котки 
металеві немеханічні для гнучких труб; напірний трубопровід металевий; 
наручники; насадки металеві; настили металеві; натягальні з'єднувачі; натягані 
для металевих пасів (натягальні з'єднувачі); натягані металеві для пасів; 
нейзильбер; нитки металеві перев'язувальні; нікель; сплави (стопи) нікелю-
срібла; ніобій; ножові руків'я (рукоятки) металеві; номери будинків металеві 
несвітиві; номерні (реєстраційні) таблички металеві; фольга металева для 
обгортання і пакування; обшивка металева для конструкцій і споруд; огорожі 
металеві; гачки для одягу металеві; оздоби металеві до карнизів; олово (цина); 
опалубки металеві на бетон; опори (стовпи) металеві до електропередавальних 
ліній; оранжереї (теплиці) перемісні металеві; остроги (шпори); ошурки 
металеві; вмістища металеві для пакування; пальці (металеві вироби); 
пам'ятники металеві; панельні стінні обшиви металеві; паси (смуги) металеві 
для переміщування вантажів; дріт металевий для паяння м'якими припоями; 
прутки металеві для паяння твердими припоями; піддони металеві для 
перевозіння вантажів; перев'язувальні нитки металеві на сільськогосподарські 
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потреби; перев'язувальні стрічки металеві; переділки металеві; перемички 
металеві; піддони металеві для переміщування вантажів; скоби (скріпи) 
металеві для переміщування вантажів; стропи металеві для переміщування 
вантажів; протипожежний захист металевий до печей; піддашки металеві 
будівельні; підлоги металеві; підлогові плитки металеві; підпори металеві; 
коминкові металеві підставки під дрова; плавучі вмістища металеві; плавучі 
причали металеві для швартування суден; планки металеві; платформи складні 
металеві; пломби свинцеві; застібки металеві до пляшок; поворотні круги 
(рейкові колії); погруддя із звичайних металів; поздовжні балки (частини 
сходів) металеві; покрівельні кутники защільнювальні металеві; покрівлі 
металеві; поперечки металеві; пороги дверні (лежнІ) металеві; поручні 
металеві; посріблені сплави (стопи) олова (цини); посудини металеві на 
зберігання кислот; поштові скриньки металеві; припій срібний; пристрої для 
відлякування птахів, що приводяться до дії вітром, металеві; прокладки 
регулівні металеві; протитертьові сплави (стопи); пружини металеві; прутки 
металеві для твердого паяння і зварювання; ракетозапускальні платформи 
металеві; рами металеві будівельні; рейки металеві; рейкові підкладки; ресори 
металеві; решітки металеві; ринви (водостічні труби) металеві; риштаки 
(водостічні жолоби) металеві; риштовання металеве; розгалужу вальні 
патрубки металеві; розпізнавальні таблички металеві; роликові віконниці 
(заслони, штори) сталеві; руди металів; ручки кулясті металеві; самозаймисті 
метали; свинець (оливо), необроблений або частково оброблений; серветкові 
вмістини закріпні металеві; сигнальні панелі несвітиві, немеханічні, металеві; 
склепи металеві; скоби із звичайних металів; перевесла металеві до снопів; 
сопла металеві; сталеві смуги; сталевий дріт; сталеві конструкції; сталеві 
опори (стовпи, стояки, щогли); сталеві пластини; сталеві плити; сталеві сляби; 
натягані до сталевих стрічок (натягальні з'єднувачі); сталеві труби; сталь 
злегована; сталь листова; сталь листова луджена; сталь молібденова 
(феромолібден); сталь хромова (ферохром); сталь, необроблена або частково 
оброблена; статуетки (фігурки) із звичайних металів; статуї із звичайних 
металів; стелини металеві; стінне линкования металеве (будівельне); стінні 
покриви металеві (будівельні); стовпи (палі) металеві; стопори (зупинники, 
обмежники) металеві; стрижні металеві для поручнів і огорож; стулкові вікна 
металеві; суднові трапи металеві перемісні для пасажирів; східці (щаблі) 
металеві; сходи металеві; тантал (метал); тверді припої; телеграфні стовпи 
металеві; титан; томпак; з'єднувальні муфти до труб металеві; труби металеві 
до центрального опалювання; трубопроводи металеві; фітинги (обладунки) 
металеві до трун; турнікети (двері обертні) неавтоматичні; металеві з'єднувачі 
до тягових пасів; кабіни металеві для фарбування пирскачем 
(пульверизатором); феровольфрам; феротитан; фітинги (обладунки) металеві 
до трубопроводів стисненого повітря; фланці металеві; флюгери металеві; 
форсунки металеві; хомути із звичайних металів; хром; хромові руди; ланцюги 
для худоби; художні вироби із звичайних металів; цвяхи; цвяхи без головок; 
цвяхи з широкими головками (оббивкові); цинк; цирконій; чавун, 
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необроблений або частково оброблений; частоколи металеві; черепиця 
металева; шарніри металеві; шафи металеві на харчі; тумби металеві для 
швартування; шпичаки металеві на взуття; шпичаки металеві на взуття 
альпіністів; шпонки (металеві вироби); шпунтові палі (шпунтини) металеві; 
штифти (металеві вироби); щогли металеві»; 

11 клас: «Устатковання для освітлювання, нагрівання, виробляння пари, 
куховарення, холодження, сушіння, вентилювання, водопостачання та на 
санітарно-технічні потреби; абажури; тримачі до абажурів; автоклави 
(скороварки) електричні; ліхтарі до автомобілів; протизасліпові пристрої до 
автомобілів (лампові обладунки); акваріумні лампи; акваріумні нагрівані; 
акваріумні цідильні (фільтрувальні) апарати; акумулятори пари; акумулятори 
тепла; арматура металева до печей; ацетиленові генератори; ацетиленові 
лампи; ацетиленові пальники; бактерицидні лампи для повітря; устатковання 
для хлорування води басейнів для плавання; бензинові пальники; біде; ванни; 
линкования ванн; нагрівані для ванн; устатковання санітарно-технічне для 
ванн; фітинги (обладунки) до гарячих повітряних ванн; фітинги (обладунки) 
до ванн; ванни на мінеральну воду (посудини); ванни сидячі; вафельниці 
електричні; велосипедні ліхтарі; вентилі (крани) до трубопроводів; вентилі 
(крани); вентилятори (кондиціювання повітря); вентилятори (частини 
кондиціювального устатковання); вентилятори електричні особисті; 
вентиляційне (кондиціювальне) устатковання до транспортних засобів; 
вентиляційні (кондиціювальні) апарати; вибухобезпечні лампи; випалювальні 
печі; опори до випалювальних печей; випарники; витягові ковпаки; витягові 
ковпаки, шафи лабораторні; витяжники харчові кухонні; відбивачі 
(рефлектори) до транспортних засобів; відбивачі (рефлектори) лампові; 
вмістини розподільні дезінфектантів для туалетів; вмістища холодильні; 
факельні труби для нафтової промисловості; стерилізатори для води; фільтри 
(цідила) для питної води; вмістища на воду під тиском; водовирувальні 
апарати; водогінне устатковання; водогрійні апарати; водозабиральне 
устатковання; водом'якшівні апарати і устатковання; водонагрівачі; 
водоочищальне устатковання; водоочищальні апарати і машини; 
водорозподільне устатковання; водоспускальні бачки (до туалетів); 
водоспускне устатковання до туалетів (водоспуски); водоцідильні 
(водофільтрувальні) апарати; регулівні пристрої до водяного або газового 
устатковання та трубопроводів; сушарки для волосся; вугільні електроди до 
дугових ламп; ліхтарі вуличні; регулівні та запобіжні пристрої до газового 
устатковання; газові запальники; газові котли; газові пальники; насадки до 
газових пальників; газогенератори (устатковання); газоконденсатори, крім 
деталей машин; газонаповнені лампи; газоочисники (скрубери) (частини 
газового устатковання); газоочищальне устатковання; регулівні і запобіжні 
пристрої до газопроводів; газорозрядні трубки електричні для освітлювання; 
апарати гарячого повітря; гідранти; нагрівані годувальних пляшок електричні; 
горна; грілки; грілки (металеві); грілки для ніг електричні або неелектричні; 
грілки постільні; грубки; дезІнфІкувальнІ апарати; дезодорувальні апарати, 
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крім особистих; дека; 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); елементи нагрівальні; 
жарйльні; жарильні для кави; жарильні пристрої (решітки) (кухонні); жарильні 
рожни; жарові труби опалювальних котлів; живильники до опалювальних 
котлів; завантажувальне устатковання до печей; занурні нагрівані; запальники; 
запобіжні пристрої до водяних або газових апаратів та '^убопроводІв; затулки 
димоходів; зволожувачі радіаторів центрального опалювання; змійовики 
(частини дистилювального, нагрівального і холодильного устатковання); 
змішувальні крани водогінні; апарати для зневоджування харчових органічних 
речовин; знесолювальне устатковання для морської води; пристрої 
автоматичні для транспортування золи; зольники до печей; зрошувальне 
устатковання автоматичне; апарати для іонування повітря; перколятори для 
кави електричні; пристрої для пряження (жарення) кави; фільтри (цідила) для 
кави електричні; кавоварки електричні (апарати); каганці; камери холодильні; 
канальні печі; киснево-водневі пальники; китайські ліхтарики; кишенькові 
грілки; кімнати чисті (санітарне устатковання); клапани для регулювання 
рівня в умістищах; клапани повітряні до парового опалювального 
устатковання; клапани термостатичні (частини теплового устатковання); 
нагрівальні пристрої для клею; ковдри електричні нелікарські (немедичні); 
колосники (колосникові решітки) до печей; коминки хатні; кондиціонери; 
кондиціонери до транспортних засобів; сушарки для кормів; краплерозсіювачі 
(іригаційні обладунки); кузні перемісні; куховарське начиння електричне; 
кухонні нагрівані; кухонні печі; кухонні плити; лабораторні лампи; 
лабораторні пальники; камені з вулканічної лави до жарильних сіток чи 
мангалів; пальники до ламп; плафони на лампи; лампи кучерявильні (для 
завивання волосся); лампи покажчиків повертання до автомобілів; лампи 
покажчиків повертання до транспортних засобів; лампи розжарові електричні; 
лампове скло; лампові трубки скляні; лампові цоколі; лампочки електричні до 
новорічних ялинок; машини і апарати, що виробляють лід; ліхтарі, що 
належать до 11 класу; ліхтарі до транспортних засобів; ліхтарі кишенькові; 
ліхтарі кишенькові електричні; ліхтарі світильні; люстри; льодовники (шафи); 
магнієві нитки до світильних приладів; мангали; мікрохвильові печі кухонні; 
мікрохвильові печі на промислові потреби; холодильні апарати для молока; 
морозильні; мотоциклетні ліхтарі; муфти для ніг електронагрівні; нагрівальні 
пластини; нагрівані до прасок; нагрівані повітря; нагрівані шибок 
транспортних засобів; холодильні апарати для напоїв; насадки на крани 
протибризкові; пальники рідкого палива; нитки електронагрІвачів; нитки 
розжарювальні до електричних ламп; пальники для нищення бактерій; номери 
будинків світиві; обертальні пристрої для жарильних рожен; обігрівальні 
плити; обігрівачі (опалювальні апарати); обкурювальні апарати, крім 
лікарських (медичних); одноразові стерилізувальні сумки; апараш для 
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очищання олій; опалювальне устатковання; опалювальне устатковання 
(водяне); опалювальне устатковання до транспортних засобів; опалювальні 
апарати (калорифери); опалювальні апарати електричні; опалювальні апарати 
на твердому, рідкому і газовому паливі; опалювальні котли; труби 
опалювальних котлів; охолоджувачі (охолоджувальні баки) для печей; 
очищальне устатковання для стічної води; паливоощадники; пальники; 
пальники розжарювальні; устатковання для виробляння пари; пристрої з 
парою сухою для обличчя (сауна); парові котли, крім деталей машин; 
парогенератори, крім деталей машин; пастеризатори; патрони до електричних 
ламп; печі; фасонне футерования до печей; шамотове футерования до печей; 
шафи сушильні зубішчі (стоматологічні); печі, крім лабораторних; підводні 
світильники; пісуари (санітарно-технічне обладдя); плафони (пастельні 
світильники); апарати для дезодорування повітря; апарати і машини для 
очищання повітря; устатковання для кондиціювання повітря; устатковання для 
охолоджування повітря; устатковання для проціджування (фільтрування) 
повітря; устатковання для стерилізування повітря; устатковання для сушіння 
повітря; світильні системи до повітряних транспортних засобів; поливальні 
машини сільськогосподарські; полімеризаційне устатковання; сушарки 
електричні для пралень; пральні казани (котли); лампи до проекційних 
апаратів; прожектори (сигнальні вогні, факели); прокладки до водогінних 
кранів; протизасліпові пристрої до транспортних засобів (лампові обладунки); 
протиобмерзники до транспортних засобів; накривки до радіаторів; радіатори 
(обігрівальні); радіатори електричні; раковини (водогінні); рафінувальні 
дистиляційні колони; реактори ядерні; регенератори тепла; регулівні і 
запобіжні пристрої до водогінного устатковання; регулятори тяги 
(опалювання); рефрижератори; розширні посудини до устатковання 
центрального опалювання; санітарно-технічні апарати; устатковання до саун; 
трубки світиві (люмінесцентні); світильники (лампи); світильні апарати до 
транспортних засобів; світильні апарати; світильні лампи; світлорозсіювачі; 
сідала туалетні (предмети для сидіння); скороварки електричні; апарати для 
смагнення; фритюрниці; сміттєспалювачі; жарильні для солоду; сонячні 
термальні колектори (нагрівання); сонячні печі; спиртові пальники; 
стерилізатори; ліхтарі на стояках; нагрівані для страв; сушарки; сушарки 
(десикатори); сушильні апарати; сушильні печі; апарати для сушіння рук в 
умивальнях; теплові насоси (помпи); теплообмінники, крім деталей машин; 
тертьові запальники до газу; топки; тостери; фари до транспортних засобів; 
труби, трубопроводи для санітарно-технічних систем; унітази до туалетів; 
туалети (водоспускові); туалети перемїсні; перемісні кабіни для турецьких 
лазень; сушарки для тютюну; холодильне устатковання для тютюну; 
ультрафіолетові лампи, крім лікарських (медичних); умивальники; 
устатковання для обробляння ядерного палива і сповільнювачів ядерних 
реакцій; фари до автомобілів; фільтри (цідила) (деталі побутового або 
промислового устатковання); фільтри (цідила) для кондиціювання повітря; 
фонтани; сушарки для фруктів; тостери для хліба; хлібопекарське 
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устатковання; хлібопекарські печі; холодильне устатковання для води; 
холодильне устатковання для рідин; холодильні машини; холодильники; 
холодильні апарати і машини; холодильні прилавки-вітрини (виставкові 
шафи); холодильні прилади; холодильні пристрої; холодильні шафи; 
хроматографи на промислові потреби; радіатори центрального опалювання; 
чайники електричні; шахтарські лампи»; 

12 клас: «Транспортні засоби; засоби переміщування по землі, по воді, 
повітрям; автобуси; автобуси (міжміські); автомобілі; заслони від сонця до 
автомобілів; 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; агрегати тягові; 
апарати, машини та прилади для аеронавтики; аероплани; аеросани; аеростати; 
аеростати вкеровні (дирижаблі); амортизатори (ударопоглиначі) автомобільні; 
амортизатори (ударопоглиначі) підвісок до транспортних засобів; 
амортизатори (ударопоглиначі) пружинні до транспортних засобів; багажники 
до велосипедів; багажники до транспортних засобів; багажні візки; багажні 
сітки до транспортних засобів; балансувальні важки до коліс транспортних 
засобів; бампери (буфери) транспортних засобів; бампери автомобільні; 
бандажі маточин коліс; баржі; баркаси; безкамерні шини велосипедні; прив'язі 
безпеки до крісел транспортних засобів; безпечні крісла для дітей до 
транспортних засобів; будиночки-автопричепи (фургони) (для 
подорожування); буфери до їздових складників залізничних; буфети перемісні 
(автомобілі); вагонетки; вагони-ресторани; вагони-рефрижератори; ручні 
візки; вантажні триколісні велосипеди і мотоцикли; велосипеди; велосипедні 
гальма; велосипедні двигуни; велосипедні керма; 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; весла кормові; викидні крісла до 
літаків; відлоги (каптури) дитячих колясок; відлоги (каптури) дитячих колясок 
сидячих; візки (вози); візки залізничних вагонів; візки інвалідні; візки на 
покупки; військові транспортні засоби; вІкна до транспортних засобів; вітрове 
(переднє) скло до транспортних засобів; водні транспортні засоби; гаки 
суднові; гальма до транспортних засобів; гальмові сегменти до транспортних 
засобів; гальмові накладки до транспортних засобів; гальмові підкладні до 
транспортних засобів; гвинти (рушії) до суден; гідравлічні системи до 
транспортних засобів; гідроплани; гідротрансформатори (перетворювачі 
крутильного моменту) до наземних транспортних засобів; глісери; вІзки для 
перевозіння гнучких труб; візки для гольфа; гребені ободів до залізничних 
коліс; двері до транспортних засобів; двигуни до наземних транспортних 
засобів; двоколісні візки; дзеркала заднього виду; димарі до локомотивів; 
димарі до суден; дистанційно керовані транспортні засоби, крім іграшкових; 
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дитячі коляски; драги (землечерпалки) (судна); дрезини; електродвигуни до 
наземних транспортних засобів; електротранспорт (транспортні засоби 
електричні); залізничні зчепи; захисні (захистові) пристрої для одягу, 
велосипедні; звукові сигнали до транспортних засобів; знаряддя для 
лагодження надувних камер; зчеплення до наземних транспортних засобів; 
зчепи до причепів; ілюмінатори; кабіни до підвісних канатних доріг; камери 
велосипедні; камери до надувних шин; канатні (підвісні) дороги з 
одномісними кріслами; канатні підвісні дороги (тельфери); капоти двигунів до 
наземних транспортних засобів; картери до наземних транспортних засобів, 
крім двигунових; катери; керма (рулі, стерна); укривала до керм транспортних 
засобів; кермові колёса до транспортних засобів; клапани до шин 
транспортних засобів; кнехти суднові (морські); устатковання до кодолових 
(підвісних) доріг; маточини коліс транспортних засобів; муфти до шпиць 
коліс; шини до транспортних коліс; колеса велосипедні; колеса вільноходові 
до наземних транспортних засобів; 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; кочети човнові; кошики для велосипедів; 
кранці до суден; кріпильні планки (морські); крісла до транспортних засобів; 
чохли на крісла транспортних засобів; підіймальні механізми кузовів (частини 
наземних транспортних засобів); кузови до транспортних засобів; лазаретні 
фургони; ланки гусеничні до транспортних засобів (роликові, тракторні); 
ланцюги протиковзові; латки клейкі гумові для лагодження надувних камер; 
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ливарні візки; підіймачі для лижників; лижні багажники автомобільні; 
личковання внутрішнє для транспортних засобів; літаки-амфібії; літальні 
апарати; локомотиви; ковпаки маточин коліс; місця спальні до транспортних 
засобів; мопеди; мотоцикли; мотоцикли з коляскою; муфти зчеплювання до 
наземних транспортних засобів; надувні шини; шатуни до наземних 
транспортних засобів, крім деталей двигунів; сполучальні (єднальні) тяги до 
наземних транспортних засобів, крім деталей двигунів; накривки (тенти, 
чохли) дитячих колясок; накривки паливних баків до транспортних засобів; 
насоси (помпи) повітряні (приладдя до транспортних засобів); ножні сани; 
ободи коліс велосипедів, мотоциклів; ободи коліс транспортних засобів; 
одчіплювальнІ пристрої до суден; омнібуси; осі транспортних засобів; осьові 
шийки; очисники вітрового (переднього) скла; парашути; пасажирські вагони 
залізничні; паски безпеки до крісел транспортних засобів; педалі велосипедні; 
передавальні вали 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; підпірки велосипедні (деталі велосипедів); 
покажчики повертання до транспортних засобів; транспортні засоби на 
повітряних подушках; повітряні подушки (засоби безпеки для автомобілів); 
повітряні транспортні засоби; покажчики повертання велосипедні; поливальні 
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автомашини; понтони; звукові попереджальні пристрої до велосипедів, 
мотоциклів; пороми (судна); похилі спуски до суден; протигрязьовики (щитки 
протигрязьові); протизасліпові пристрої до транспортних засобів; 
протиковзові пристрої до шин транспортних засобів; протикрадіжні пристрої 
до транспортних засобів; протикрадіжні сигнальні пристрої до транспортних 
засобів; рангоути до суден; реактивні двигуни до наземних транспортних 
засобів; редуктори до наземних транспортних засобів; колеса до рудникових 
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візків; рухомий склад залізничний; рухомий склад фунікулерів; 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; чохли на сідла мотоциклів та велосипедів; 
спальні вагони; спортивні автомобілі; стернові пристрої до суден; шпангоути 
до суден; сходи до транспортних засобів; тачки; торсіони до транспортних 
засобів; трактори; трамваї; трансмісії (передавачі) до наземних транспортних 
засобів; укривала (певної форми) на транспортні засоби; шасі транспортних 
засобів; шпиці коліс до транспортних засобів; транспортні засоби наземні, 
повітряні, водні та рейкові; трейлери; триколісні автомобілі; триколісні 
велосипеди і мотоцикли; турбіни до наземних транспортних засобів; тягові 
двигуни наземних транспортних засобів; тягові ланцюги до наземних 
транспортних засобів; устатковання для відновлювання протекторів шин; 
фунікулери; фургони (транспортні засоби); ходові частини транспортних 
засобів; чистильні візки; щогли до човнів; човни моторні; шестерні 
велосипедні; шестерні (передавальні зубчасті механізми); шини до коліс 
транспортних засобів; шини тверді до коліс транспортних засобів; 
широколопатеві весла; шлюпбалки до суден; шлюпки; шпичаки до шин; 
яхти»; 

16 клас: «Канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; приладдя 
для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім 
меблів); 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); архітектурні макети; затискачі для банкнот; бульбашкове 
пластмасове опаковання; валки для художників; валки до друкарських 
машинок; вдруковники (пристрої для вдруковування) до кредитних карток, 
неелектричні; верстатки; пакети паперові на вершки; вимочники (прес-пап'є); 
рідини для виправляння канцелярські; витиральне знаряддя канцелярське; 
витиральні шаблони; витирачки письмових дощок; пристрої для виготовляння 
віньєток; віск для моделювання, крім зубничого (стоматологічного); віск 
запечатувальний (сургуч); віскозні листи обгорткові; вугільні олівці; 
гальваностереотипи; гектографи; готовальні; гравіювальні дошки; гумки 
(шнури) канцелярські; гумки витиральні; ламінатори документів (конторські 
пристрої); дощечки (планшети) з затискачками конторські; друкарська 
продукція, крім друкованої; друкарське устатковання перемісне канцелярське; 
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етикетувальні (наличкувальні) рз^ні пристрої; єднальні смужки (книжкових 
оправ); сперфоровані картки до жакардових ткацьких верстатів; 
запечатувальні облатки; запечатувальні пристрої канцелярські; матеріали для 
запечатування канцелярські; печатки для запечатування; зап'ястні тримачі 
письмового приладдя; затискачі для карток покажчиків; затискачі для ручок; 
зволожувачі для прогумованих поверхонь (канцелярські); зволожувачі 
канцелярські; знаряддя для зернування (оздоблювання) книжкових оправ; 
зразки почерків; індексатори; калька тканинна; камені літографські; 
канцелярське приладдя; канцелярські дірявники (перфоратори); скриньки на 
канцелярські товари; указки неелектронні до карт; картонні тубуси; клавіші 
друкарських машинок; клеї (природні) на канцелярські або побутові потреби; 
клеї (рослинні) 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; 
верстати і машини канцелярські для палітурних (книгооправних) робіт; 
кнопки канцелярські; кнопки креслярські; чорнильні стрічки до комп'ютерних 
принтерів; запечатувальні пристрої канцелярські для конвертів; копіювальні 
голки креслярські; косинці креслярські; котки до чорнильних стрічок; тримачі 
для крейди; крейда літографська; крейда розмічальна; креслярське приладдя; 
креслярські дошки; креслярські інструменти; креслярські лекала; креслярські 
пера; креслярські рейсшини; матеріали з крохмалю для пакування; липкі 
смуги на канцелярські або побутові потреби; розподільники липких стрічок 
канцелярські; липкі стрічки на канцелярські або побутові потреби; листи 
целофанові обгорткові; лінійки креслярські; лінійки чотирикутні; глина для 
ліплення; матеріали для ліплення; пасти для ліплення; пакети для куховарення 
в мікрохвильовій печі; мішки (конверти, торбинки) паперові або пластмасові 
для пакування; мішки на сміття паперові або пластмасові; множильні апарати; 
чорнильні пластини до множильних апаратів; множильні пристрої та машини; 
форми для моделювальної глини (приладдя для художників); мольберти; 
набиральні дошки (друкарські); набиральні столи (друкарські); напальки 
канцелярські; ножі (різаки) для паперу канцелярські; ножі фальцювальні 
канцелярські; нумерувальні апарати; обгортки (обкладинки) канцелярські; 
олівці; гострилки електричні чи неелектричні для олівців; гострильні пристрої 
електричні чи неелектричні для олівців; грифелі до олівців; тримачі для 
олівців; олівці автоматичні; олівці грифельні; матеріали на книжкові оправи; 
нитки, шнури для книжкових оправ; полотно на книжкові оправи; офорти; 
офортні (гравіювальні) голки; папір для пакування; пантографи креслярські; 
застібки (затискачі) для скріплювання паперу; папки (теки) на документи 
(канцелярські товари); папки (теки) на папери; пастелі (олівці); пенали; пера 
канцелярські; пера письмові; пера письмові золоті; перочистки; печатки; 
печаткові подушечки; письмова крейда; письмове приладдя; письмове 
приладдя (набори); письмові грифельні дошки; письмові інструменти; 
письмові набори канцелярські; письмові пензлі; підставки для рук 
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художникам; підставки для ручок і олівців; підставки для фотографій; 
підставки під карафи паперові; підставки під пивні кухлі; підставки під 
штампи, печатки; пластикові розтяжні плівки для пакування; пластмаси для 
ліплення; пластмасові плівки обгорткові; пляшкове опаковання паперове або 
картонне; пляшкові обгортки паперові або картонні; подрібнювані паперу 
канцелярські; посудини на чорнила; пристрої для прикріплювання 
фотографій; пробійники канцелярські; прогумоване полотно на канцелярські 
потреби; прогумовані стрічки канцелярські; рахувальні (арифметичні) таблиці; 
реглети друкарські; риб'ячий клей на канцелярські або побутові потреби; 
ручки до штампів, печаток; ручки перові; сигарні кільця; скальковини; скоби 
зшивальні канцелярські; скобозшивальні пристрої канцелярські; скорозшиви 
(на папери); скребачки канцелярські; скріпки канцелярські; сталеві літери; 
сталеві пера; стеатит (крейда кравецька); стрижні до кулькових ручок; таці 
(підноси) для сортування і рахування грошей (монет); таці (підноси) на листи; 
тканини на книжкові оправи; трафарети (шаблони); трафарети (шаблони) 
канцелярські; трафарети на малювання; тримачі для чекових книжок; туші; 
фігурки, статуетки із пап'є-маше; машини франкувальні офісні; пензлі для 
художників; циркулі креслярські; цифри друкарські; чашечки для розводіння 
акварельних фарб; чорнило для виправляння (геліографія); чорнило; 
чорнильне полотно до машин, що репродукують документи; чорнильниці; 
чорнильні печаткові подушечки; чорнильні прилади; чорнильні стрижні; 
чорнильні стрічки; чотки; чохли на викрійки; швацька крейда; шрифти 
друкарські (цифрові і буквові); штампи; щітки для художників»; 

17 клас: «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; азбестова основа; азбестова повсть; азбестове полотно; 

г 

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

20 клас: «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; 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; будиночки для хатніх тварин; бурштин 
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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 з лещатами неметалеві; 
вивіски, таблички 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 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 
(стільники) штучні до вуликів; вулики; рамки дерев'яні до вуликів; стільники 
до вуликів; газетні вітрини; гайки неметалеві; гачки для одягу неметалеві; 
гачки до завісок, фіранок, запон; гачки неметалеві до одягових вішалок; 
гвинти неметалеві; гнізда (кубла) для хатніх тварин; дверні ручки неметалеві; 
іменні таблички неметалеві (на двері); дверні фітинги (обладунки) неметалеві; 
дверцята до меблів; дерев'яні смужки; держаки, ручки до інструментів 
неметалеві; держална мітел неметалеві; держална прапорів; дзеркальні плитки; 
дзиґлики (круглі стільчики); 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; рухомі декорації, що відтворюють 
звуки; 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 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; 
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конторки (меблі); конторські меблі; коралі; корки; корки до пляшок; коробки 
(скрині, ящики) дерев'яні або пластмасові; коромисла; котки дерев'яні на 
пряжу, шовк, шнури; котки неметалеві, немеханічні для гнучких труб; кошики 
неметалеві; коші (великі кошики); коші (сажі) на рибу; креслярські столи; 
кріселка; крісла (з підлокітниками); 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; меблеві переділки дерев'яні; меблеві полиці; 
меблеві фітинги (обладунки) неметалеві; меблі металеві; меблі шкільні; медові 
стільники; мисники (шафи, полиці на посуд); мішки спальні туристські; 
вироби з морської пінки; 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; вироби з оленячих рогів; опаковання для скла або порцеляни; 
опудала птахів; опудала тварин; ослінчики під ноги; вироби з пазурів тварин; 
вироби з панцерів черепах; панцери черепах штучні (замінники); пекарські 
кошики на хліб; піддони неметалеві для перевозіння вантажів; піддони 
неметалеві для переміщування вантажів; перламутр, необроблений або 
частково оброблений; крісла для перукарень; письмові столи; 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 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; 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; стінні чопи неметалеві; столи металеві; столи; столики на 
коліщатах; столики на коліщатах для комп'ютерів; стояки до рушниць; суднові 
трапи неметалеві перемісні для пасажирів; таці (підноси) неметалеві; тримачі 
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для завісок, фіранок, запон, крім текстильних; трубопровідна арматура 
неметалева, крім деталей машин; труни; фітинги (обладунки) неметалеві до 
трун; туалетні столики; умивальники (меблі); вироби з устричних черепашок; 
вироби з 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); шухляди; щіткові колодки; ясла стійлові»; 

21 клас: «Рукавиці лискувальні; рукавиці садівничі, рукавиці, пальчатки 
господарські»; 

22 клас: «Мотузки, сітки, навіси, брезент, вітрила, торби і мішки (що не 
належать до інших класів); набивкові матеріали (крім гумових і 
пластмасових); текстильна волоконна сировина; апаратна (вичесана) вовна; 
бавовна-сирець; бавовняні відпадки (начоси) для набивання; бавовняні 
начоси; брезент; стропи неметалеві для переміщування вантажів; вата для 
набивання та оббивання; вата цідильна (фільтрувальна); вентиляційні 
перемички (для шахт) із просмоленого полотна; верблюжа вовна; вітрила; 
вітрила до вітрильних лиж; вовна деревинна; вовна камвольна; вовна 
набивкова; вовна необроблена або оброблена; вовна овеча; вовняні начоси; 
волокно з рамі; волокно кокосове; волокно текстильне; волосінь (кінський 
волос); вуглецеві волокна текстильні; в'язальні, зв'язувальні, обв'язувальні 
засоби (в'язила) неметалеві на сільськогосподарські потреби; гамаки; 
деревинна стружка; джут; дратва; волокно з трави еспарто; стрічки до жалюзі; 
канати (троси) неметалеві; капок; клоччя; кокони; конопляні паски; лико, луб; 
льон-сирець (куделя); маскувальні сітки; маскувальні чохли; мішки (конверти, 
торби) текстильні для пакування; мішки для перевозіння та зберігання 
неспакованого матеріалу; мішки поштові; морські водорості набивкові; мотузи 
для буксирування транспортних засобів; мотузки на канчуки; мотузки 
неметалеві; мотузки; мотузяні драбини; набивкова солома; набивкова трава; 
набивкове пір'я; набивковий матеріал (пачоси); набивкові матеріали негумові, 
непластмасові; набивкові шовкові відпадки; навіси з синтетичних матеріалів; 
навіси текстильні; намети, навіси; негумові, непластмасові матеріали 
(прокладки, набивки) для пакування; нитки неметалеві для пакування або 
перев'язування; опаковання пляшкове з соломи; мотузки для пакування; 
шнурки, шворки для пакування; смужки неметалеві для пакування або 
перев'язування; паперовий шпагат; паси (смуги) неметалеві для 
переміщування вантажів; пастки (тенета); пачоси шовкові; перевесла до снопів 
неметалеві; перев'язі (скріпини) неметалеві для переміщування вантажів; 
шнури до піднімних вікон; пір'я на постіль; пластмасові волокна текстильні; 
прокладки волоконні для суден; прядиво конопляне; пух (пір'я); пух 
бавовняний; пух гагачий; рафія (листяне пальмове волокно); рибальські сітки; 
руно вовняне; сизаль; шнури на сітки; сітки; сітчаста тканина; скловолокно 
кварцове текстильне; скловолокно текстильне; стрічки для підв'язування 
виноградних лоз; стрічки неметалеві для пакування або перев'язування; 
тваринна вовна; тирса; торби (мішки) текстильні для 
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пакування; торби для прання трикотажу; укривала без певної форми на 
транспортні засоби; шнури для вішання картин тощо; шовк-сирець; шпагат»; 

25 клас: «Одяг, взуття, наголовні убори; кепки (кашкети); комбінезони 
(одяг); непромокальний одяг; пальчатки (рукавички) (одяг); пояси (паски) 
(одяг); робочий одяг (халати, комбінезони); навушники (одяг)» 

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної 
служби інтелектуальної власності України. 

Головуючий 

Члени колегії 

Ю.А.Горбик 

Ю.В.Ткаченко 

С.А.Совгиря 


