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Р І Ш Е Н Н Я 

 

16 січня 2020 року 

 

Колегія Апеляційної палати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України, затверджена розпорядженням голови 

Апеляційної палати Перевезенцева О. Ю. від 21.11.2019 № Р/118-19 у складі 

головуючого Терехової Т.В. та членів колегії Бурмістрової Н.Г., 

Козелецької Н.О. розглянула заперечення Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ФАРМІС ЛТД» проти рішення Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) від 28.08.2019 про 

відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «ШВИДКА ДОПОМОГА, зобр.» 

за заявкою № m 2018 12315.  

 

Представники апелянта – Кожура А.П., Атаманчук А.Г. 

Представник Державного підприємства «Український інститут 

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

письмові пояснення). 

 

Під час розгляду заперечення до уваги були взяті наступні документи: 

заперечення вх. № ВКО/612-19 від 18.11.2019; 

копії матеріалів заявки № m 2018 12315;  

письмові пояснення до заперечення вх. № ВКО/10-20 від 10.01.2020;  

додаткові матеріали до заперечення вх. № ВКО/629-19 від 26.11.2019;                

вх. № ВКО/690-19 від 28.12.2019; клопотання до заперечення вх. № ВКО/22-20 

від 16.01.2020. 

 

 Аргументація сторін 
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На підставі висновку закладу експертизи 28.08.2019 Мінекономрозвитку 

прийнято рішення про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг 

«ШВИДКА ДОПОМОГА, зобр.» за заявкою № m 2018 12315 на тій підставі, що 

заявлене комбіноване позначення для всіх товарів 03, 05 класів та послуг                       

35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі –

МКТП), зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку товарів та 

послуг, є схожим настільки, що його можна сплутати: 

1) для всіх товарів 03 класу МКТП, з комбінованим знаком «СКОРАЯ 

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВАШИХ+зображення», (свідоцтво № 152271 від 27.02.2012, 

заявка № m 2011 05116 від 01.04.2011), раніше зареєстрованим в Україні на ім’я 

Дімитрієвої Н.П., (UA), щодо споріднених товарів; 

2) для частини товарів 05 класу МКТП, що входять до узагальнюючого 

поняття «препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди» та 

послуг 35 класу, що пов’язані із введенням в цивільний оборот зазначених 

товарів: 

- з комбінованим знаком «ШВИДКА ДОПОМОГА швидка допомога 

завжди поруч+зображення», (свідоцтво № 189749 від 11.08.2014, заявка  

№ m 2013 16286 від 09.09.2013), 

- з словесним знаком «СКОРАЯ ПОМОЩЬ», (свідоцтво № 99605 від 

25.11.2008, заявка № m 2006 18556 від 24.11.2006), 

раніше зареєстрованими в Україні на ім'я Кроніна В.В., (UA), щодо 

споріднених товарів та послуг; 

3) для всіх товарів 03, 05 класів МКТП, з комбінованим знаком 

«ШВИДКА ДОПОМОГА+зображення», (заявка № m 2018 06147 від 

15.03.2018), раніше поданим на реєстрацію в Україні Данієляном С.А., (UA), 

щодо споріднених товарів. 

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

ІІ, стаття 6, пункт 3). 

 

Апелянт – Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАРМІС ЛТД» 

(далі – ТОВ «ФАРМІС ЛТД») не погоджується з рішенням про відмову в 

реєстрації знака для товарів і послуг «ШВИДКА ДОПОМОГА, зобр.» за 

заявкою № m 2018 12315 і вважає, що воно прийнято без урахування всіх 

обставин справи та обґрунтовує свою позицію наступним. 

27.08.2019 між апелянтом та заявником за заявкою  № m 2018 06147 на 

протиставлене позначення Данієляном С.А. було досягнуто згоду про передачу 

права на отримання свідоцтва на знак для товарів і послуг «ШВИДКА 

ДОПОМОГА+зображення» на ім’я ТОВ «ФАРМІС ЛТД» відносно всіх 

заявлених товарів. 

21.10.2019 апелянтом направлено до закладу експертизи заяву про 

внесення до заявки на знак № m 2018 06147 змін, пов’язаних із зміною особи 

заявника.  

Крім того, у запереченні апелянт скоротив заявлений перелік товарів і 

послуг, а саме виключив всі товари 03 класу МКТП, частину товарів 05 класу 
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МКТП, що входять до узагальнюючого поняття «препарати для знищування 

шкідників; фунгіциди, гербіциди», та послуги 35 класу МКТП, що пов’язані із 

введенням в цивільний оборот зазначених товарів.  

Ураховуючи викладене, апелянт просить скасувати рішення 

Мінекономрозвитку від 28.08.2019 та зареєструвати позначення «ШВИДКА 

ДОПОМОГА, зобр.» за заявкою № m 2018 12315 для скороченого переліку 

товарів і послуг. 

 

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію 

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

заперечення в апеляційному засіданні. 

 

Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого 

позначення «ШВИДКА ДОПОМОГА, зобр.» умовам надання правової охорони 

щодо наявності підстав для відмови, встановлених пунктом 3 статті 6 Закону 

України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон), з 

урахуванням пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на 

видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг у редакції, затвердженій 

наказом Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 року  

№ 72, зі змінами (далі – Правила). 

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

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

сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в 

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

послуг. 

Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил при перевірці позначень на тотожність і 

схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для 

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

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

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

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

Пунктом 4.3.2.5 Правил встановлено, що для позначення, заявленого як 

знак, щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих та 

заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється 

однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг. При встановленні 

однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг визначається 

принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх 

одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої 

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

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

споживачів. 

Словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та 

комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. 

При встановлені схожості словесних позначень враховується звукова 
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(фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість (пункт 

4.3.2.6 Правил). 

Відповідно до пункту 4.3.2.8 Правил комбіновані позначення, заявлені як 

знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами 

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

як елементи.  

Заявлене комбіноване позначення  складається з двох 

словесних елементів «швидка» та «допомога» та зображувального елемента. 

Словесні елементи виконані стандартним шрифтом друкованими рядковими 

літерами кирилиці українською мовою блакитного кольору, розташовані  в 

один рядок під зображувальним елементом. Зображувальний елемент 

складається з кола, тло якого виконане у вигляді діагональних широких смуг 

різних відтінків синього кольору. В центрі кола розміщені перехрещені 

потовщені білі смуги. Навколо кола зображений контур сірого кольору. 

Позначення подано на реєстрацію відносно товарів 03, 05 та послуг 35 

класів МКТП. 

Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом 

№ 152271 складається з чотирьох словесних елементів «СКОРАЯ», 

«ПОМОЩЬ», «ДЛЯ», «ВАШИХ» та зображувального елемента. Словесні 

елементи виконані стандартним шрифтом заголовними літерами кирилиці 

російською мовою та розташовані у два рядки під зображувальним елементом. 

Зображувальний елемент складається з перетину двох широких смуг чорного 

кольору, розташованого над словесним елементом.  

Знак зареєстровано відносно товарів 03 класу МКТП. 

Протиставлений комбінований знак  за свідоцтвом  

№ 189749 складається з двох словосполучень, у які входять словесні елементи 

«швидка» та «допомога» і «швидка», «допомога», «завжди», «поруч», 

зображувальних елементів. Словесні елементи виконані стандартним шрифтом 

рядковими літерами кирилиці українською мовою білого кольору, при цьому 

словосполучення «швидка допомога» розташоване над зображувальним 

елементом, а словосполучення «швидка допомога завжди поруч» під 

зображувальним елементом. Зображувальний елемент складається з перетину 
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двох широких смуг чорного кольору, абріс (контур) якого виконаний сірим 

кольором з накладенням на нього зображення листа рослини, та розташований 

на тлі білого кола, яке окреслене потовщеною смугою чорного кольору.  

Знак зареєстровано для товарів 01, 05 класу та послуг 35 класу МКТП. 

Протиставлений словесний знак  за свідоцтвом 

№ 99605 складається з двох словесних елементів «СКОРАЯ» та «ПОМОЩЬ», 

виконаних стандартним шрифтом, заголовними літерами кирилиці російською 

мовою. 

Знак зареєстровано для товарів 01, 05 та послуг 35, 44 класів МКТП. 

Протиставлене комбіноване позначення за заявкою                    

№ m 2018 06147 складається з двох словесних елементів «швидка» та 

«допомога» та зображувальних елементів. Словесні елементи виконані 

стандартним шрифтом рядковими літерами кирилиці українською мовою 

блакитного кольору, словесний елемент «швидка» розташований над 

зображувальним елементом, а словесний елемент «допомога» під 

зображувальним елементом. Зображувальний елемент складається з кола 

синього кольору на білому тлі, окреслене контуром синього кольору. 

Знак подано на реєстрацію для товарів 03, 05, 10, 16 класів МКТП. 

За результатами порівняльного аналізу колегія Апеляційної палати 

зазначає наступне. 

Фонетичний аналіз передбачає відтворення порівнювальних слів 

фонетичною транскрипцією, сприймання на слух їх звукових особливостей. 

Порівняльний аналіз свідчить про фонетичну схожість заявленого 

позначення із протиставленими знаками за свідоцтвом № 189749 та за заявкою 

№ m 2018 06147, яка обумовлюється тотожністю звучання спільних 

домінуючих словесних елементів «швидка допомога», виконаних літерами 

кирилиці. 

Щодо графічної схожості колегія Апеляційної палати зазначає, що 

заявлене позначення схоже з протиставленими знаками за свідоцтвами  

№№ 152271, 189749 та заявкою № m 2018 06147 шрифтом, алфавітом, 

зображувальними елементами та відрізняється від протиставленого знака за 

свідоцтвом № 99605  наявністю зображувальних елементів. 

Колегія Апеляційної палати вважає, що заявлене позначення та всі 

протиставлені знаки схожі за семантичною ознакою завдяки наявності 

спільного домінуючого словесного елемента «швидка допомога» у знаках за 

свідоцтвом № 189749 та за заявкою № m 2018 06147, та еквівалентного за 



6                              Продовження додатка 
 

значенням елемента «скорая помощь» у знаках за свідоцтвами  № 152271 та 

№ 99605. 

Таким чином, колегія Апеляційної палати дійшла висновку, що за 

ознаками схожості заявлене позначене схоже з протиставленими знаками, 

оскільки асоціюється з ними у цілому, незважаючи на окрему різницю 

елементів. 

Проаналізувавши переліки товарів 03, 05 та послуг 35 класів МКТП 

заявленого позначення та протиставлених знаків, колегія Апеляційної палати 

дійшла висновку, що враховуючи їх призначення, коло споживачів та 

можливість виникнення у споживачів враження про належність цих товарів і 

послуг одній особі, вони є однорідними.  

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

відмови в наданні правової охорони заявленому позначенню «ШВИДКА 

ДОПОМОГА, зобр.» за заявкою № m 2018 12315 відносно заявлених товарів 03, 

05 та послуг 35 класів МКТП, встановлена пунктом 3 статті 6 Закону, 

застосована у рішенні Мінекономрозвитку від 28.08.2019 правомірно. 

 

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

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

необхідно враховувати всі фактичні обставини, що свідчать на користь 

реєстрації знака. 

Колегія Апеляційної палати дослідила матеріали справи та додаткові 

матеріали до заперечення та встановила наступне. 

Для усунення перешкоди у реєстрації заявленого позначення «ШВИДКА 

ДОПОМОГА, зобр.» за заявкою № m 2018 12315 у запереченні апелянт 

скоротив заявлений перелік товарів і послуг, а саме виключив всі товари 03 

класу МКТП, частину товарів 05 класу МКТП, що входять до узагальнюючого 

поняття «препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди», а також 

послуги 35 класу МКТП, що пов’язані із введенням в цивільний оборот 

зазначених товарів, шляхом додання до заявленого переліку послуг 

формулювання: «всі вищезазначені послуги, що не пов’язані із введенням в 

цивільний оборот товарів 05 класу МКТП «препарати для знищування 

шкідників; фунгіциди, гербіциди». 

28.11.2019 на підставі документа про передачу права на отримання 

свідоцтва за заявкою № m 2018 06147, підписаного 27.08.2019 Данієляном С.А. 

та Товариством з обмеженою відповідальністю «Фарміс ЛТД», до заявки 

внесено зміни, пов’язані із зміною особи заявника. Таким чином, апелянт, ТОВ 

«ФАРМІС ЛТД», став заявником за заявкою № m 2018 06147 на протиставлене 

позначення «ШВИДКА ДОПОМОГА, зобр.».  

 

Дослідивши матеріали апеляційної справи в межах мотивів заперечення, 

враховуючи наведені вище фактичні обставини, а також положення статті 

6quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності, колегія 

Апеляційної палати дійшла висновку, що заявлене позначення «ШВИДКА 
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ДОПОМОГА, зобр.» за заявкою № m 2018 12315 може бути зареєстровано як 

знак для скороченого переліку товарів 05 класу, які не входять до 

узагальнюючого поняття «препарати для знищення шкідників; фунгіциди, 

гербіциди», та послуг 35 класу МКТП, що не пов’язані із введенням в 

цивільний оборот зазначених товарів. 

 

За результатами розгляду заперечення, керуючись Законом України «Про 

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

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 19.02.2019 № 263, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2019 за № 284/33255 

колегія Апеляційної палати 

 

в и р і ш и л а: 

 

1. Заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАРМІС 

ЛТД» задовольнити. 

2. Рішення Мінекономрозвитку від 28.08.2019 про відмову в реєстрації 

знака для товарів і послуг «ШВИДКА ДОПОМОГА, зобр.» за заявкою 

№ m 2018 12315 скасувати. 

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

видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за видачу 

свідоцтва, знак для товарів і послуг «ШВИДКА ДОПОМОГА, зобр.» за заявкою 

№ m 2018 12315 відносно скороченого переліку товарів 05 класу та послуг 35 

класу МКТП, виклавши їх в такій редакції: 

05 клас МКТП: «фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; 

гігієнічні препарати на медичні потреби; дієтичні харчові продукти і речовини, 

призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для 

дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, 

перев’язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний 

віск; абсорбційна бавовняна вата; абсорбційна вата; ад’юванти на медичні 

потреби; аерозолі охолоджувальні на медичні потреби; аконітин; алкалоїди на 

медичні потреби; альбумінові дієтичні добавки; альгінати на фармацевтичні 

потреби; альгінатні дієтичні добавки; альгіциди; альдегіди на фармацевтичні 

потреби; амінокислоти на ветеринарні потреби; амінокислоти на медичні 

потреби; анальгетики; анестетики; антибіотики; антигельмінтні препарати; 

антидіуретичні препарати; антисептики; антисептична бавовняна вата; аптечки 

першої допомоги, заповнені; асептична бавовняна вата; ацетат алюмінію на 

фармацевтичні потреби; ацетати на фармацевтичні потреби; бавовняна вата на 

медичні потреби; бактерицидні засоби; бактерійні препарати для медичного та 

ветеринарного використання; бактеріологічні препарати для медичного та 

ветеринарного використання; бальзами на медичні потреби; бальзамічні 

препарати на медичні потреби; бджолине маточне молочко на фармацевтичні 

потреби; безтютюнові сигарети на медичні потреби; бинти для перев’язування; 
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бікарбонат натрію на фармацевтичні потреби; білкові препарати на медичні 

потреби; білкові харчові продукти на медичні потреби; біологічні препарати на 

ветеринарні потреби; біологічні препарати на медичні потреби; біоциди; бісмут 

азотнокислий основний на фармацевтичні потреби; борошно грубого помелу на 

фармацевтичні потреби; борошно з насіння льону на фармацевтичні потреби; 

борошно на фармацевтичні потреби; бром на фармацевтичні потреби; 

бронхолітичні препарати; вагінальні промивальні засоби на медичні потреби; 

вазелін на медичні потреби; вакцини; вата на медичні потреби; ватні палички 

на медичні потреби; винний камінь на фармацевтичні потреби; відвари на 

фармацевтичні потреби; вітамінні препарати; води мінеральні на медичні 

потреби; водний розчин хлоралю на фармацевтичні потреби; волокно дієтичне; 

вугілля деревне на фармацевтичні потреби; в’яжучі речовини на медичні 

потреби; гази на медичні потреби; галова кислота на фармацевтичні потреби; 

гваякол на фармацевтичні потреби; гелі для стимулювання сексуального 

збудження; гематоген; гемоглобін; гемостатичні олівці; гігієнічні панталони; 

гігієнічні тампони; гігієнічні труси; гідрастин; гідрастинін; гірчиця на 

фармацевтичні потреби; гірчична олія на медичні потреби; гірчичники; 

гліцерин на медичні потреби; гліцерофосфати; глюкоза на медичні потреби; 

гомогенізовані продукти харчування, призначені на медичні потреби; гормони 

на медичні потреби; грязі для ванн; грязі лікувальні; губки для загоювання ран; 

гума на стоматологічні потреби; гумігут на медичні потреби; гур’юновий 

бальзам на медичні потреби; дезінфікувальне мило; дезодоранти для одягу і 

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

детергенти на медичні потреби; дигіталін; дитячі суміші; діагностичні 

препарати на ветеринарні потреби; діагностичні препарати на медичні потреби; 

діастаза на медичні потреби; дієтичні добавки з бджолиного маточного 

молочка; дієтичні добавки з глюкози; дієтичні добавки з квіткового пилку; 

дієтичні добавки з косметичним ефектом; дієтичні добавки з насіння льону; 

дієтичні добавки з олії льону; дієтичні добавки з порошку ягід асаї; дієтичні 

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

призначені на медичні потреби; дріжджі на фармацевтичні потреби; дріжджові 

дієтичні добавки; евкаліпт на фармацевтичні потреби; евкаліптол на 

фармацевтичні потреби; екстракти рослин на фармацевтичні потреби; 

екстракти трав на медичні потреби; екстракти хмелю на фармацевтичні 

потреби; еліксири (фармацевтичні препарати); ензими на ветеринарні потреби; 

ензими на медичні потреби; ензимні дієтичні добавки; ензимні препарати на 

медичні потреби; естери на фармацевтичні потреби; естери целюлози на 

фармацевтичні потреби; етери на фармацевтичні потреби; етери целюлози на 

фармацевтичні потреби; жарознижувальні засоби; желатин на медичні потреби; 

жири для доїння; жири на ветеринарні потреби; жири на медичні потреби; 

жувальні гумки з нікотином, що використовуються як засоби для відмови від 

куріння; жувальні гумки на медичні потреби; заспокійливі препарати; захисні 

подушечки при бурситі великого пальця стопи; ізотопи на медичні потреби; 

імуностимулятори; індикаторний папір на ветеринарні потреби; індикаторний 
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папір на медичні потреби; ірландський мох на медичні потреби; йод на 

фармацевтичні потреби; йодиди лужних металів на фармацевтичні потреби; 

йодиди на фармацевтичні потреби; йодоформ; казеїнові дієтичні добавки; 

камеді на медичні потреби; камфора на медичні потреби; камфорна олія на 

медичні потреби; капсули для ліків; каустики на фармацевтичні потреби; 

каустичні олівці; кашу на фармацевтичні потреби; квасія на медичні потреби; 

квебрахо на медичні потреби; кисень на медичні потреби; кислоти на 

фармацевтичні потреби; кисневі ванни; кістковий цемент на хірургічні та 

ортопедичні потреби; клейкі смуги на медичні потреби; клейкі стрічки на 

медичні потреби; клеючі препарати для зубних протезів; кокаїн; колаген на 

медичні потреби; колодій на фармацевтичні потреби; компреси; контрацептиви 

хімічні; кора ангустури на медичні потреби; кора кондуранго на медичні 

потреби; кора кротонова; кора мангрового дерева на фармацевтичні потреби; 

кора миробаланова на фармацевтичні потреби; кора на фармацевтичні потреби; 

кора хінного дерева на медичні потреби; коріння ревеню на фармацевтичні 

потреби; корпія на медичні потреби; краплі для очей; крем з винного каменю на 

фармацевтичні потреби; креозот на фармацевтичні потреби; кров на медичні 

потреби; кровоочищальні засоби; кровоспинні препарати; кропова олія на 

медичні потреби; крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби; культури 

біологічних тканин на ветеринарні потреби; культури біологічних тканин на 

медичні потреби; культури мікроорганізмів для медичного або ветеринарного 

використання; кураре; лаки для зубів; лактаційні вкладки; лактоза (молочний 

цукор) на фармацевтичні потреби; лейкопластири; лецитин на медичні потреби; 

лецитинові дієтичні добавки; липкий папір для ловіння мух; ліки від закрепів; 

ліки для людей; ліки на ветеринарні потреби; ліки на медичні потреби; ліки на 

стоматологічні потреби; лікувальне коріння; лікувальне мило; лікувальний 

корм для тварин; лікувальний чай; лікувальні засоби від мозолів; лікувальні 

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

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

лосьйони після гоління; лікувальні напої; лікувальні настої; лікувальні олії; 

лікувальні парфумерно-косметичні препарати; лікувальні препарати для росту 

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

лікувальні трави; лікувальні шампуні; лікувальні шампуні для домашніх 

тварин; лініменти; локриця на фармацевтичні потреби; лосьйони на ветеринарні 

потреби; лосьйони на фармацевтичні потреби; лубриканти інтимні; лупулін на 

фармацевтичні потреби; магнезія на фармацевтичні потреби; мазі від сонячних 

опіків; мазі на фармацевтичні потреби; мазі проти обмороження на 

фармацевтичні потреби; марля для перев’язування; масажні свічки лікувальні; 

матеріали для зубних відбитків; медичний спирт; медичні аптечки переносні, 

заповнені; медичні препарати для схуднення; мелісова вода на фармацевтичні 

потреби; менструальні тампони; ментол; мигдалеве молоко на фармацевтичні 

потреби; мінеральні біологічно-активні харчові добавки; моделювальний віск 

стоматологічний; молескін на медичні потреби; молоко сухе для дитячого 

харчування; молочні суміші для дитячого харчування; молочні ферменти на 
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фармацевтичні потреби; морська вода для лікувальних ванн; м’ята на 

фармацевтичні потреби; наліпки з вітамінними добавками; наліпки з нікотином, 

що використовуються як засоби для відмови від куріння; наплічні пов’язки на 

хірургічні потреби; наривні засоби; наркотики; насіння льону на фармацевтичні 

потреби; настоянки йоду; настоянки на медичні потреби; нутрицевтичні 

препарати на терапевтичні або медичні потреби; обкурювальні палички; 

обкурювальні препарати на медичні потреби; обкурювальні таблетки; облатки 

на фармацевтичні потреби; олівці від бородавок; олія скипидарна на 

фармацевтичні потреби; опіати; опій; оподельдок; ополіскувачі для порожнини 

рота на медичні потреби; палички локриці на фармацевтичні потреби; папір для 

гірчичників; пастилки на фармацевтичні потреби; пектин на фармацевтичні 

потреби; пелюшки поглинаючі для немовлят; пелюшки поглинаючі для хворих 

на нетримання; пепсини на фармацевтичні потреби; пептони на фармацевтичні 

потреби; перекис водню на медичні потреби; перлинна пудра на медичні 

потреби; пігулки антиоксидантні; пігулки для засмагання; пігулки для 

стримування апетиту; пігулки для схуднення; підгузки для домашніх тварин; 

підгузки для немовлят; підгузки для хворих на нетримання; підгузки-трусики 

для немовлят; плазма крові; побічні продукти переробки злаків на дієтичні або 

медичні потреби; пов'язки на очі на медичні потреби; поживні добавки; 

поживні речовини для мікроорганізмів; поживні середовища для 

бактеріологічних культур; помади на медичні потреби; порошок із шпанських 

мушок; порошок піретруму; порцеляна для зубних протезів; послаблювальні 

засоби; послаблюючі препарати; препарати бісмуту на фармацевтичні потреби; 

препарати в шприцах на медичні потреби; препарати від геморою; препарати 

від загрубілої шкіри ніг; препарати від обмороження; препарати для ванн на 

медичні потреби; препарати для дезодорування повітря; препарати для 

знижування сексуальної активності; препарати для лікування акне; препарати 

для лікування опіків; препарати для органотерапії; препарати для очищання 

повітря; препарати для пригнічування апетиту на медичні потреби; препарати 

для стерилізування; препарати для чищення контактних лінз; препарати з алое 

вера на фармацевтичні потреби; препарати з мікроелементами для людей і 

тварин; препарати з мікроорганізмів для медичного або ветеринарного 

використання; препарати, що полегшують прорізування зубів; припарки; 

провідники хімічні для електрокардіографічних електродів; прокладки 

гігієнічні жіночі; проносні препарати; прополіс на фармацевтичні потреби; 

протеїнові дієтичні добавки; протеїнові добавки для тварин; протиастматичний 

чай; протимозольні кільця для ніг; п’явки на медичні потреби; радій на медичні 

потреби; радіоактивні речовини на медичні потреби; реактиви діагностичних 

біомаркерів на медичні потреби; рентгенологічні контрастні речовини на 

медичні потреби; речовини, що сприяють травленню, на фармацевтичні 

потреби; рибне борошно на фармацевтичні потреби; риб’ячий жир; рицинова 

олія на медичні потреби; ріжки житні на фармацевтичні потреби; розчини для 

контактних лінз; розчинники для видаляння лейкопластирів; ртутна мазь; 

сарсапарель на медичні потреби; свинцева вода; седативні препарати; серветки 
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гігієнічні;  серветки, просочені фармацевтичними розчинами; серотерапевтичні 

ліки; сикативи (сушильні препарати) на медичні потреби; сироватки крові; 

сиропи на фармацевтичні потреби; сірчані палички (дезінфікувальні засоби); 

скипидар на фармацевтичні потреби; снодійні засоби; солі для ванн з 

мінеральних вод; солі для ванн на медичні потреби; солі для нюхання від 

зомління; солі калію на медичні потреби; солі мінеральних вод; солі на медичні 

потреби; солі натрію на медичні потреби; солод на фармацевтичні потреби; 

солодові молочні напої на медичні потреби; сперма для штучного 

запліднювання; спирт на фармацевтичні потреби; сплави дорогоцінних металів 

на стоматологічні потреби; спринцювальні препарати на медичні потреби; 

стероїди; стовбурові клітини на ветеринарні потреби; стовбурові клітини на 

медичні потреби; стоматологічні абразиви; стоматологічні амальгами; 

стоматологічні амальгами, що містять золото; стоматологічні мастики; 

стоматологічні цементи; сублімоване м’ясо, призначене на медичні потреби; 

сублімовані продукти харчування, призначені на медичні потреби; 

сульфонаміди (ліки); супозиторії; таблетки для розсмоктування на 

фармацевтичні потреби; терапевтичні препарати для ванн; термальні води; 

тимол на фармацевтичні потреби; тирлич на фармацевтичні потреби; тонізуючі 

засоби (ліки); трави для куріння на медичні потреби; трав'яні чаї на медичні 

потреби; транквілізатори; трансплантати (живі тканини); труси абсорбувальні 

для хворих на нетримання; фармацевтичні препарати від лупи; фармацевтичні 

препарати для догляду за шкірою; фармацевтичні препарати для лікування 

сонячних опіків; фармацевтичні препарати на основі вапна; фармацевтичні 

продукти; фенол на фармацевтичні потреби; фенхель на медичні потреби; 

ферменти на фармацевтичні потреби; ферментні препарати на ветеринарні 

потреби; фітотерапевтичні препарати на медичні потреби; формальдегід на 

фармацевтичні потреби; фосфати на фармацевтичні потреби; хіміко-

фармацевтичні препарати; хімічні препарати для діагностування вагітності; 

хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на медичні 

потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хімічні реактиви на 

медичні або ветеринарні потреби; хінін на медичні потреби; хінолін на медичні 

потреби; хірургічні імплантати, що складаються з живих тканин; хірургічні 

клеї; хірургічні перев'язувальні матеріали; хліб для діабетиків, призначений для 

медичного використання; хлороформ; цвіт сірковий на фармацевтичні потреби; 

цукерки лікувальні; цукерки на медичні потреби; цукор на медичні потреби; 

щоденні прокладки (гігієнічні); ююба лікувальна; ялапа». 

35 клас МКТП: «рекламування; керування підприємницькою діяльністю; 

адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністративна допомога 

щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне 

обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для 

клієнтів; аукціонний продаж; демонстрування товарів; комерційне 

інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне 

керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; маркетинг; маркетинг 

цільовий; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та 
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продавців товарів і послуг; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; 

послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших 

підприємств); послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних 

і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо 

роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та 

товарів медичного призначення; представляння товарів на засобах 

інформування з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків 

сприяння продажам для інших; телевізійне рекламування; телемаркетингові 

послуги, всі зазначені вище послуги 35 класу МКТП не пов’язані з введенням в 

цивільний оборот товарів 05 класу МКТП, а саме: «препаратів для знищування 

шкідників; фунгіцидів, гербіцидів».  

 

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 

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

встановленому законодавством. 

 

Головуючий колегії       Т. В. Терехова 

 

Члени колегії        Н. Г. Бурмістрова 

 

          Н. О. Козелецька 
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