Таблиця переходу до МКТП (11-2019)
МКТП (11-2018)

заголовок

010087

Примітки

МКТП (11-2019)

Хімікати, призначені
змінено
для використання в
промисловості, науці та
фотографії, а також у
сільському
господарстві,
плодівництві та
лісівництві;

Хімікати, призначені
для використання в
промисловості, науці та
фотографії, а також у
сільському
господарстві,
плодівництві та
лісівництві;

необроблені штучні
смоли, необроблені;
пластмаси;

штучні смоли
необроблені, пластмаси
необроблені;

суміші для гасіння
вогню та для
запобігання займанню;

суміші для гасіння
вогню та для
запобігання займанню;

препарати для
термообробляння і
паяння металів;

препарати для
термообробляння і
паяння металів;

речовини для дублення
шкур тварин;

речовини для дублення
шкур тварин;

клеючі препарати для
використання у
промисловості;

клеючі препарати для
використання у
промисловості;

замазки для
заповнювання
порожнин та інші
пастоподібні
заповнювачі порожнин;

замазки для
заповнювання
порожнин та інші
пастоподібні
заповнювачі порожнин;

компост, добрива, у
тому числі тваринного
походження;

компост, добрива, у
тому числі тваринного
походження;

біологічні препарати
для використання в
промисловості та науці

біологічні препарати
для використання в
промисловості та науці

паливо для атомних
реакторів

змінено

паливо для ядерних
реакторів
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010343

гур'юновий бальзам
для виготовляння лаків

010455

штучні смоли
необроблені

змінено

гур'юновий бальзам
для використання у
виробництві лаків
штучні смоли
необроблені

додано

синтетичні смоли
необроблені

010546

хімікати для захисту
винограду від хвороб

змінено

хімічні препарати для
захисту винограду від
хвороб

010594

бактерійні препарати,
крім призначених для
медичного та
ветеринарного
використання

змінено

бактеріальні препарати,
крім призначених для
медичного та
ветеринарного
використання

010610

фільтрувальні
матеріали (необроблені
пластмаси)

змінено

фільтрувальні
матеріали з
необроблених пластмас

010611

фільтрувальні
матеріали (хімічні
препарати)

змінено

фільтрувальні
матеріали з хімічних
препаратів

010612

фільтрувальні
матеріали (мінеральні
речовини)

змінено

фільтрувальні
матеріали з
мінеральних речовин

010613

фільтрувальні
матеріали (рослинні
речовини)

змінено

фільтрувальні
матеріали з рослинних
речовин

010680

препарати з
мікроорганізмів, крім
призначених на
медичні або
ветеринарні потреби

змінено

препарати з
мікроорганізмів, крім
призначених для
медичного або
ветеринарного
використання

010717

додано

нанопорошки на
промислові потреби

010718

додано

дендримерні полімери
для використанні у
виробництві капсул для
фармацевтичних
продуктів
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010719

додано

хімічні препарати для
захисту злакових
культур від хвороб

змінено

Фарби, лаки, політури;
захисні препарати
проти іржавіння та
псування деревини;

2 клас
заголовок

Фарби, лаки, політури;
захисні препарати
проти іржавіння та
псування деревини;
забарвлювальні
речовини, барвники;

забарвлювальні
речовини, барвники;
фарби для друкування,
маркування та
гравірування; природні
смоли необроблені;

фарби для друкування,
маркування та
гравірування;
необроблені природні
смоли;

метали у формі фольги
або порошку для
фарбування,
декорування,
друкування та
художніх робіт

метали у формі фольги
або порошку для
фарбування,
декорування,
друкування та
художніх робіт

020061

смоли природні
необроблені

змінено

природні смоли
необроблені

020121

тонери (чорнила) для
фотокопіювальних
апаратів

змінено

чорнила для принтерів
та фотокопіювальних
апаратів

020131

додано

покриття, що
запобігають нанесенню
графіті (фарби)

020132

додано

тонери для принтерів
та фотокопіювальних
апаратів

020133

додано

картриджі, заправлені
чорнилами, для
принтерів та
фотокопіювальних
апаратів
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3 клас
заголовок

Нелікувальна
косметика та
нелікувальні
парфумернокосметичні препарати;

не змінено

Нелікувальна
косметика та
нелікувальні
парфумернокосметичні препарати;

нелікувальні зубні
порошки і пасти;

нелікувальні зубні
порошки і пасти;

парфумерні вироби,
ефірні олії;

парфумерні вироби,
ефірні олії;

вибілювальні
препарати та інші
речовини для прання;

вибілювальні
препарати та інші
речовини для прання;

чистильні,
полірувальні,
очищальні та абразивні
препарати

чистильні,
полірувальні,
очищальні та абразивні
препарати

030007

мигдалеве мило

змінено

мило мигдалеве

030149

дезодорувальне мило

змінено

мило дезодорувальне

030152

кускове туалетне мило

змінено

мило кускове туалетне

мило кускове

мило кускове

030180

дезодоранти для людей
або тварин

змінено

дезодоранти для людей
або для тварин

030223

сухі шампуні*

змінено

шампуні сухі*

030232

косметичні препарати
для випрямляння
волосся

змінено

препарати для
випрямляння волосся

030243

розчини для
промивання очей, не на
медичні потреби

змінено

розчини для
промивання очей, крім
призначених на
медичні потреби

додано

серветки для дітей,
просочені чистильними
препаратами

030251

4

030252

додано

басма (косметичний
барвник)

030253

додано

патчі для очей гелеві на
косметичні потреби

030254

додано

блискітки для нігтів

не змінено

Технічні масла і
мастила, віск;

4 клас
заголовок

Технічні масла і
мастила, віск;
мастильні матеріали;

мастильні матеріали;

суміші для вбирання,
змочування і
зв'язування пилу;

суміші для вбирання,
змочування і
зв'язування пилу;

паливо та світильні
речовини;

паливо та світильні
речовини;

свічки та ґноти для
освітлювання

свічки та ґноти для
освітлювання

040005

паперові крутні для
розпалювання

040043

пальне

змінено

пальне
додано

040051

крутні паперові для
розпалювання

газолін

вилучено

Фармацевтичні,
медичні та ветеринарні
препарати;

змінено

газолін

5 клас
заголовок

Фармацевтичні,
медичні та ветеринарні
препарати;

гігієнічні препарати на
медичні потреби;

гігієнічні препарати на
медичні потреби;

дієтичні харчові
продукти і речовини,
призначені для
медичного чи
ветеринарного

дієтичні харчові
продукти і речовини,
призначені для
медичного чи
ветеринарного
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використання,
продукти для дитячого
харчування;

використання,
продукти для дитячого
харчування;

дієтичні добавки для
людей і тварин;

дієтичні добавки для
людей і для тварин;

пластири,
перев'язувальні
матеріали;

пластири,
перев'язувальні
матеріали;

матеріали для
пломбування зубів,
стоматологічний віск;

матеріали для
пломбування зубів,
стоматологічний віск;

дезінфікувальні засоби;

дезінфікувальні засоби;

препарати для
знищування шкідників;

препарати для
знищування шкідників;

фунгіциди, гербіциди

фунгіциди, гербіциди

050034

асептична бавовняна
вата

змінено

вата бавовняна
асептична

050036

поживні середовища
для бактеріологічних
культур

змінено

поживні середовища
для бактеріальних
культур

050038

бактерійні отрути

змінено

отрути бактеріальні

050039

бактерійні препарати
для медичного та
ветеринарного
використання

змінено

бактеріальні препарати
для медичного та
ветеринарного
використання

050099

бавовняна вата на
медичні потреби

змінено

вата бавовняна на
медичні потреби

050119

дезодоранти, крім
призначених для людей
або тварин

змінено

дезодоранти, крім
призначених для людей
або для тварин

050143

проносні препарати

змінено

проносні препарати

змінено

послаблювальні
препарати

послаблюючі
препарати
050156

послаблювальні засоби
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050176

абсорбційна бавовняна
вата

змінено

абсорбційна вата
050192

лактоза на
фармацевтичні потреби

вата бавовняна
абсорбуюча
вата абсорбуюча

змінено

лактоза на
фармацевтичні потреби

змінено

труси гігієнічні

молочний цукор на
фармацевтичні потреби
050200

гігієнічні труси
гігієнічні панталони

050234

серветки гігієнічні

панталони гігієнічні
змінено

прокладки гігієнічні
жіночі

прокладки гігієнічні

050288

хімікати для лікування
винограду, ураженого
хворобою

змінено

050351

пелюшки поглинаючі
для хворих на
нетримання

вилучено

хімічні препарати для
лікування хвороб
винограду

підгузки для хворих на
нетримання

підгузки для хворих на
нетримання
050372

труси абсорбувальні
для хворих на
нетримання

змінено

труси абсорбуючі для
хворих на нетримання

050469

інсектицидні шампуні
для тварин

змінено

шампуні для тварин
інсектицидні

050471

антибактеріальне мило

змінено

мило антибактеріальне

050474

лікувальні шампуні

змінено

шампуні лікувальні

050477

лікувальні сухі
шампуні

змінено

шампуні сухі
лікувальні

050478

лікувальні шампуні для
домашніх тварин

змінено

шампуні для домашніх
тварин лікувальні

050479

дезінфікувальне мило

змінено

мило дезінфікувальне

050480

лікувальне мило

змінено

мило лікувальне

050481

масажні свічки

змінено

масажні свічки на
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лікувальні

терапевтичні потреби

050487

додано

капсули з
дендримерних
полімерів для
фармацевтичних
продуктів

050488

додано

хімічні препарати для
лікування хвороб
злакових культур

050489

додано

філери дермальні
ін’єкційні

050490

додано

браслети, просочені
репелентами

змінено

Звичайні метали та їхні
сплави, руди;

6 клас
заголовок

Звичайні метали та їхні
сплави, руди;
металеві матеріали для
будівель і конструкцій;

металеві матеріали для
будівель і конструкцій;

перемісні будівельні
конструкції металеві;

перемісні будівельні
конструкції металеві;

неелектричні дроти і
троси із звичайних
металів;

троси і дроти із
звичайних металів
неелектричні;

дрібні металеві вироби;

дрібні металеві вироби;

металеві контейнери
для зберігання або
перевезення;

металеві контейнери
для зберігання або
перевезення;

сейфи

сейфи

060026

скоби металеві для
переміщування
вантажів

змінено

скоби для
переміщування
вантажів металеві

060076

труби металеві для
систем центрального
опалення

змінено

труби для систем
центрального опалення
металеві
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060113

придверні скребки для
взуття

змінено

скребки для взуття
придверні

060135

пристрої для зачиняння
дверей неелектричні

змінено

пристрої для зачиняння
дверей неелектричні
металеві;

додано

дверні пружини
неелектричні металеві

060149

кігті, шипи металеві на
взуття (для лазіння)

змінено

кігті, шипи металеві
для взуття (для лазіння)

060196

номери будинків
металеві несвітиві

змінено

номери будинків
несвітиві металеві

060200

сигнальні панелі
несвітиві, немеханічні,
металеві

змінено

сигнальні панелі
несвітиві немеханічні
металеві

060208

кілки металеві для
наметів

змінено

кілки для наметів
металеві

060220

засувки металеві для
дверей

змінено

засувки для дверей
металеві

060235

знаки несвітиві та
немеханічні, металеві

змінено

знаки несвітиві та
немеханічні металеві

060267

фітинги металеві для
трубопроводів
стисненого повітря

змінено

фітинги для
трубопроводів
стисненого повітря
металеві

060275

армувальні матеріали
металеві для труб

змінено

армувальні матеріали
для труб металеві

060282

бакени металеві
несвітиві

змінено

бакени несвітиві
металеві

060286

нитки металеві для
підв'язування

змінено

нитки для
підв'язування металеві

060305

смуги металеві для
переміщування
вантажів;

змінено

смуги для
переміщування
вантажів металеві;

паси металеві для
переміщування
вантажів

паси для
переміщування
вантажів металеві
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060306

стропи металеві для
переміщування
вантажів

змінено

стропи для
переміщування
вантажів металеві

060324

фурнітура металева для
трун

змінено

фурнітура для трун
металева

060337

обсадні труби металеві
для нафтових
свердловин

змінено

обсадні труби для
нафтових свердловин
металеві

060348

ходові ролики металеві
для розсувних дверей

змінено

ходові ролики для
розсувних дверей
металеві

060369

намотувальні котки
металеві немеханічні
для гнучких труб

змінено

намотувальні котки для
гнучких труб
немеханічні металеві

060382

фігурки (статуетки) із
звичайних металів

змінено

фігурки із звичайних
металів;
статуетки із звичайних
металів

060390

ґрати металеві для
камінів

змінено

решітки протипожежні
для печей металеві

060393

фурнітура металева для
ліжок

змінено

фурнітура для ліжок
металева

060394

фурнітура дверна
металева

змінено

дверна фурнітура
металева

060415

труби металеві для
вентиляційного і
кондиціювального
устатковання

змінено

труби для
вентиляційного і
кондиціонувального
устатковання металеві

060467

підпірки металеві для
рослин або дерев

змінено

підпірки для рослин
або дерев металеві

060470

кілки металеві для
взуття

змінено

кілки для взуття
металеві

060474

декоративні планки
металеві будівельні

змінено

декоративні планки
будівельні металеві

060482

додано

двері складані металеві

060483

додано

решітки для камінів
металеві
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7 клас
заголовок

Машини, верстати,
інструменти з
механічним приводом;

не змінено

Машини, верстати,
інструменти з
механічним приводом;

двигуни, крім
призначених для
наземних транспортних
засобів;

двигуни, крім
призначених для
наземних транспортних
засобів;

зчеплення та
трансмісії, крім
призначених для
наземних транспортних
засобів;

зчеплення та
трансмісії, крім
призначених для
наземних транспортних
засобів;

сільськогосподарське
знаряддя, крім ручного
знаряддя з ручним
приводом;

сільськогосподарське
знаряддя, крім ручного
знаряддя з ручним
приводом;

інкубатори для яєць;

інкубатори для яєць;

торговельні автомати

торговельні автомати

070035

пиляльні верстати
(частини машин)

змінено

пиляльні верстати

070038

маслоробки

змінено

маслоробки, крім
побутових

070076

машини для набирання
шрифтів (друкування)

змінено

машини шрифтонабірні
(друкарські)

070164

машини для
виробляння
мінеральної води

змінено

машини для
мінералізації питної
води

070185

вантажні апарати
(гірничорудна
промисловість);

змінено

вантажні апарати
(гірнича
промисловість);

пристрої для
витягування руди
070225

лезогострильні
(заточувальні)

екстрактори для
гірничої промисловості
змінено

лезогострильні
верстати;
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верстати;
лезогострильні
верстати

заточувальні верстати

070296

машини для
виробляння
макаронних виробів

змінено

машини для
виготовляння
макаронних виробів
електричні

070300

дрилі електричні ручні

змінено

дрилі ручні електричні

070352

шевські копили
(частини машин)

змінено

копили для взуття
(частини машин)

070431

машини для
стриження* тварин

змінено

машини для стриження
тварин

070457

фільтри (частини
машин або двигунів)

змінено

фільтри, що є
частинами машин або
двигунів

070537

розподільчі машини
автоматичні;

вилучено

торговельні автомати
змінено

апарати для
ущільнювання
пластмаси (пакування)
електричні

070579

додано

водневі насоси для
станцій технічного
обслуговування

070580

додано

машини для
струменевого
друкування промислові

070581

додано

швабри парові

070582

додано

роботизовані
екзоскелети-костюми,
крім призначених на
медичні потреби

070583

додано

крани перемісні

070541

електричні апарати для
ущільнювання
пластмаси (пакування)

торговельні автомати
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8 клас
заголовок

Ручні інструменти і
знаряддя, інструменти
з ручним приводом;

змінено

Ручні інструменти і
знаряддя, інструменти
з ручним приводом;

ножі, виделки, ложки;

ножові вироби;

особиста зброя, крім
вогнепальної;

особиста зброя, крім
вогнепальної;

бритви

бритви

080056

копили (ручне знаряддя змінено
для шевських робіт)

копили (шевські ручні
інструменти)

080066

нарізувальні головки
(плашки) для
виготовляння різьби
(ручні інструменти)

змінено

клупи (ручні
інструменти)

080118

полірувальне знаряддя

змінено

полірувальні ручні
інструменти

080139

сокирки бондарські

змінено

гострогубці-бокорізи
для розрізування
обв'язок

080287

додано

пристосовання у формі
кігтів для тримання
м’яса

080288

додано

стерильні інструменти
для пірсингу

080289

додано

апарати лазерні для
видаляння волосся,
крім призначених на
медичні потреби

080290

додано

аварійні молотки

змінено

Наукові, дослідницькі,
морські, геодезичні,
фотографічні,
кінематографічні,
аудіовізуальні, оптичні,

9 клас
заголовок

Наукові, морські,
геодезичні,
фотографічні,
кінематографічні,
оптичні, зважувальні,
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вимірювальні,
сигналізаційні,
контрольні
(перевіряльні),
рятувальні і навчальні
апарати та
інструменти;

зважувальні,
вимірювальні,
сигналізаційні,
детектувальні,
аналізувальні, оглядові,
рятувальні і навчальні
апарати та
інструменти;

апарати та інструменти
для передавання,
перемикання,
перетворювання,
акумулювання,
регулювання або
контролювання
електрики;

апарати та інструменти
для передавання,
перемикання,
перетворювання,
акумулювання,
регулювання або
контролювання
розподіляння чи
використання
електрики;

апарати для
записування,
передавання або
відтворювання звуку
чи зображень;

апарати та інструменти
для записування,
передавання,
відтворювання або
обробляння звуку,
зображень чи даних;

магнітні носії
інформації,
записувальні диски;
компакт-диски, DVD та
інші цифрові
записувальні носії
інформації;

механізми для
приймання оплати для
апаратів, що
приводяться в дію
монетами;
касові апарати,
рахувальні машини,
обладдя для
обробляння інформації,
комп'ютери;

записувані та
завантажні медіафайли, комп'ютерне
програмне
забезпечення,
незаписані цифрові або
аналогові носії
інформації для
записування та
зберігання даних;
механізми для
приймання оплати для
апаратів, що
приводяться в дію
монетами;
касові апарати,
рахувальні пристрої;
комп'ютери та
комп'ютерні
периферійні пристрої;
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комп'ютерне програмне
забезпечення;

водолазні костюми,
водолазні маски, вушні
затички для водолазів,
носові затискачі для
водолазів та плавців,
рукавиці для водолазів,
дихальні апарати для
підводного плавання;
пристрої для гасіння
вогню

пристрої для гасіння
вогню

090014

звукові сигнальні
пристрої

змінено

звукові пристрої
сигнальні

090076

розмагнічувальні
пристрої для магнітних
стрічок

змінено

прилади для
розмагнічування
магнітних стрічок

090090

тископоказувальні
затички до вентилів

змінено

заглушки-індикатори
тиску для клапанів

090116

теплорегулювальні
пристрої

змінено

теплорегулювальні
прилади

090126

проблискові ліхтарі
(світлові сигнали)

змінено

проблискові ліхтарі
(світлові сигнальні
пристрої)

090142

електричні
кабелепроводи

змінено

кабелепроводи
електричні

090166

вилки штепсельні,
розетки та інші
контакти (електричні
з'єднувачі)

змінено

вилки електричні

090183

центрувальні пристрої
для фотографічних
діапозитивів

змінено

пристрої центрування
для фотографічних
діапозитивів

090184

фотоапарати
(фотографія)

змінено

фотоапарати

090237

балансувальні пристрої

змінено

балансувальні прилади

090249

апаратура для
аналізування, крім
медичної

змінено

апаратура для
аналізування, крім
призначеної на медичні
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потреби
090262

пристрої для різання
плівки

змінено

апарати для різання
кіноплівки

090264

фільтри (фотографія)

змінено

фільтри для
використання у
фотографії

090287

решітки до пластин
електричних
акумуляторів

змінено

решітки для пластин
електричних
акумуляторів

090295

рятувальні апарати і
споряддя

змінено

рятувальні апарати і
спорядження

090345

пристрої для
вимірювання
швидкості (фотографія)

змінено

прилади для
вимірювання
швидкості (фотографія)

090377

переливальні пристрої
для кисню

змінено

пристрої для
перепускання кисню

090396

автоматичні керувальні
пристрої до
транспортних засобів

змінено

пристрої для
автоматичного
керування
транспортними
засобами

090398

крапельнички

змінено

піпетки лабораторні

090412

катодні антикорозійні
пристрої

змінено

прилади катодного
захисту проти корозії

090503

пристрої для
змінювання голок
програвачів

змінено

прилади для
змінювання голок
програвачів

090511

протикрадіжні
попереджальні
пристрої

змінено

протикрадіжна
попереджальна
апаратура

090556

інкубатори для
бактерійних культур

змінено

інкубатори для
бактеріальних культур

090566

електричні дверні
дзвоники

змінено

дверні дзвоники
електричні

090590

комп'ютерні
периферійні пристрої

змінено

комп'ютерні пристрої
периферійні

090594

з'єднувачі (обладдя для
обробляння

змінено

з'єднувачі (обладнання
для обробляння
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інформації)

інформації)

090620

зчитувачі (обладдя для
обробляння
інформації)

змінено

зчитувачі (обладнання
для обробляння
інформації)

090621

паси безпеки, крім
призначених для
транспортних засобів і
спортивного споряддя

змінено

паси безпеки, крім
призначених для
транспортних засобів і
спортивного
спорядження

090622

сканери (обладдя для
обробляння
інформації)

змінено

сканери (обладнання
для обробляння
інформації)

090658

комп'ютерні програми
(завантажне програмне
забезпечення)

змінено

комп'ютерні програми
завантажні

090670

комп'ютерне ігрове
програмне
забезпечення

змінено

комп'ютерне програмне
забезпечення ігрове
записане

090671

наголовні навушники

змінено

навушники як
наголовна гарнітура

090680

реанімаційні манекени
(навчальні пристрої)

змінено

манекени для
надавання першої
допомоги (навчальні
прилади)

090686

автоматичні касові
машини (банкомати)

змінено

банкомати

090730

електричні адаптери

змінено

адаптери електричні

090745

світловідбиваючі
сигнальні жилети

змінено

світловідбивальні
рятувальні жилети

090750

пристрої для гасіння
вогню

змінено

апарати для гасіння
вогню

090751

захисні плівки для
екранів комп'ютерів

змінено

захисні плівки,
пристосовані для
екранів комп'ютерів

090768

електронні та
електричні блоки
ефектів для музичних
інструментів

змінено

блоки ефектів для
музичних інструментів
електричні та
електронні
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090775

захисні плівки для
смартфонів

змінено

захисні плівки,
пристосовані для
смартфонів

090809

пристрої сигнальні
спалахові лазерні для
рятувальних операцій

змінено

пристрої сигнальні
спалахові для
рятувальних операцій,
лазерні

090810

додано

чорнильні картриджі
незаправлені для
принтерів та
фотокопіювальних
апаратів

090811

додано

педалі створювання
звукових ефектів для
електричних гітар

090812

додано

інструменти для
вимірювання висоти

090813

додано

голови манекенів
перукарські (навчальні
пристрої)

090814

додано

пристрої для
проеціювання
віртуальних клавіатур

090815

додано

покривала рятувальні

090816

додано

човни рятувальні

090817

додано

аналізатори розміру
наночастинок

090818

додано

амбушури для
наголовних навушників

090819

додано

рукавички з блоком
датчиків для введення
даних

090820

додано

трекболи (комп’ютерні
периферійні пристрої)

090821

додано

емотікони для
мобільних телефонів
завантажні

090822

додано

роботи для
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створювання ефекту
присутності
090823

додано

термостати цифрові
для систем кліматконтролю

090824

додано

датчики
п’єзоелектричні

090825

додано

світлодіоди органічні
(OLED)

090826

додано

світлодіоди на
квантових точках
(QLED)

090827

додано

крапельниці для
вимірювання, крім
призначених на
медичні або побутові
потреби

090828

додано

розетки електричні

090829

додано

комп’ютерне
програмне
забезпечення ігрове
завантажне

090830

додано

пристрої сигнальні
спалахові для
рятувальних операцій,
невибухові та
непіротехнічні

090831

додано

підставки,
пристосовані для
лептопів

090832

додано

наголовні убори, що є
захисними шоломами

змінено

Хірургічні, медичні,
стоматологічні та
ветеринарні апарати та
інструменти;

10 клас
заголовок

Хірургічні, медичні,
стоматологічні та
ветеринарні апарати та
інструменти;
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протези кінцівок, очей і
зубів;

протези кінцівок, очей і
зубів;

ортопедичні вироби;

ортопедичні вироби

матеріали для
накладання швів;

матеріали для
накладання швів;

терапевтичні та
допоміжні пристрої для
людей з обмеженими
можливостями;

терапевтичні та
допоміжні пристрої,
пристосовані для
людей з обмеженими
можливостями;

апарати для масажу;

апарати для масажу;

апарати та пристрої для
догляду за
немовлятами;

апарати, пристрої та
вироби для догляду за
немовлятами;

апарати та пристрої для
сексуальної активності

апарати, пристрої та
вироби для сексуальної
активності

100016

пристосовання для
годування груддю

вилучено

100059

термоелектричні
компреси хірургічні

змінено

компреси
термоелектричні
хірургічні

100110

сечоприймачі
(посудини)

змінено

сечоприймачі, що є
посудинами

100178

приладдя для чищення
порожнин тіла

змінено

щітки для очищання
порожнин тіла

100202

електричні інструменти змінено
для голкотерапії

інструменти для
голкотерапії
електричні

100264

додано

роботизовані
екзоскелети-костюми
на медичні потреби

100265

додано

стрічки акупресурні

100266

додано

затискачі для сосокпустушок
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100267

додано

прилади для
вимірювання рівня
холестерину в крові

100268

додано

халати для пацієнтів
при медичних
маніпуляціях

100269

додано

кільця біомагнітні на
терапевтичні або
медичні потреби

100270

додано

маски для обличчя
терапевтичні
багаторазового
використання

100271

додано

масажери для ясен
дитячі

100272

додано

подрібнювачі пігулок

100273

додано

глюкометри

100274

додано

лампи для
отверджування
матеріалів на медичні
потреби

11 клас
заголовок

Устатковання для
освітлювання,
нагрівання, виробляння
пари, куховарення,
охолоджування,
сушіння,
вентилювання,
водопостачання та на
санітарно- технічні
потреби

змінено

Апарати та
устатковання для
освітлювання,
нагрівання,
охолоджування,
виробляння пари,
куховарення, сушіння,
вентилювання,
водопостачання та на
санітарно- технічні
потреби

110011

фільтри для
кондиціювання повітря

змінено

фільтри для
кондиціонування
повітря

110014

устатковання для
кондиціювання повітря

змінено

устатковання для
кондиціонування
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повітря
110024

електричні лампи

змінено

110025

структурні плити для
печей;

вилучено

лампи електричні

каркаси металеві для
печей

змінено

несучі каркаси для
печей

110037

обладнання для ванн

змінено

санітарно-технічні
пристрої для ванн

110039

устатковання для ванн

устатковання для ванн;
додано

санітарно-технічні
пристосовання для
ванн

110065

вентилятори
(кондиціювання
повітря)

змінено

вентилятори
(кондиціонування
повітря)

110071

світильні лампи
покажчиків повертання
для транспортних
засобів

змінено

світильні лампи
покажчиків повороту
для транспортних
засобів

110099

кондиціонери

змінено

пристрої для
кондиціонування
повітря

110106

морозильні

змінено

морозильні камери

110111

газорозрядні трубки
електричні для
освітлювання

змінено

газорозрядні трубки
для освітлювання
електричні

110182

вибухобезпечні лампи

змінено

вибухобезпечні ліхтарі

110195

лампочки електричні
для новорічних ялинок

змінено

лампочки для
новорічних ялинок
електричні

110196

світиві номери
будинків

змінено

номери будинків
світиві

110216

регулювальні пристрої
для водяного або
газового устатковання
та труб

змінено

регулювальні пристрої
для водяних або
газових апаратів та
труб
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110225

вентилятори (частини
кондиціювального
устатковання)

змінено

вентилятори (частини
кондиціонувального
устатковання)

110233

вентиляційне
(кондиціювальне)
устатковання і апарати

змінено

вентиляційне
(кондиціонувальне)
устатковання і апарати

110234

вентиляційне
(кондиціювальне)
устатковання для
транспортних засобів

змінено

вентиляційне
(кондиціонувальне)
устатковання для
транспортних засобів

110248

бензинові пальники

вилучено

110254

автоклави електричні
для готування їжі;

змінено

скороварки електричні
для готування їжі;
110257

нагрівачі електричні
для годувальних
пляшок

110263

ліхтарі вуличні;

змінено
змінено

автоклави для
готування їжі;
електричні
скороварки для
готування їжі;
електричні
нагрівачі для
годувальних пляшок
електричні
ліхтарі вуличні;

ліхтарі на стояки

вилучено

110271

апарати для смагнення

змінено

апарати для засмаги

110301

пісуари (санітарнотехнічне обладдя)

змінено

пісуари, що є
санітарно-технічними
пристосованнями

110310

електронагрівні
килими

змінено

килими
електронагрівні

110312

електричне
устатковання для
виготовляння йогурту

змінено

йогуртниці електричні

110318

устатковання для
хлорування води
басейнів для плавання

змінено

апарати для
хлорування води
басейнів для плавання

110320

водовирувальні
апарати

змінено

апарати для
створювання вихрового
руху води
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змінено

пристрої для готування
їжі за технологією сувід, електричні

110359

додано

холодильники, апарати
для охолоджування та
морозильні камери для
зберігання товарів
медичного
призначення

110360

додано

лампи для
отверджування
матеріалів, крім
призначених на
медичні потреби

110361

додано

системи гідропонного
вирощування

110362

додано

термопоти електричні

110363

додано

дегідратори для
харчових продуктів
електричні

110364

додано

пристрої для зігрівання
рук з USB-живленням

110365

додано

пристрої для
підігрівання чашок з
USB-живленням

110366

додано

пристрої для готування
кускусу електричні

110367

додано

торшери;

110348

устатковання для
готування їжі за
технологією су-від,
електричне

світильники підлогові

110368

додано

таджини електричні

не змінено

Транспортні засоби;

12 клас
заголовок

Транспортні засоби;
апарати, що
переміщуються по

апарати, що
переміщуються по
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землі, повітрям або по
воді

землі, повітрям або по
воді

120013

протиковзні пристрої
для шин транспортних
засобів

змінено

пристрої протиковзні
для шин транспортних
засобів

120121

склоочисники
вітрового скла

змінено

склоочисники
вітрового скла
автоматичні

120163

коляски дитячі
прогулянкові

змінено

коляски прогулянкові
дитячі

120228

покажчики повертання
на транспортних
засобах виносні

змінено

покажчики повороту на
транспортних засобах
виносні

120248

велосипедні кошики

змінено

кошики, пристосовані
для велосипедів

120262

склоочисники фар

змінено

склоочисники фар
автоматичні

120279

безпілотні автомобілі
(автономні автомобілі)

змінено

безпілотні автомобілі
(автономні автомобілі);
автомобілі з функцією
самокерування

змінено

велосипеди електричні

120311

додано

коляски прогулянкові
для домашніх тварин

120312

додано

вантажні автомобілі з
вмонтованими кранами

120313

додано

дрони для доставки
вантажів

120314

додано

гелікоптери
радіокеровані з фотоабо відеокамерою

120315

додано

автожири

120316

додано

гелікоптери;

120297

електричні велосипеди

вертольоти
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120317

додано

гіроскутери

120318

додано

гіроборди

120319

додано

моноцикли
самобалансувальні
електричні

120320

додано

шпильки для
утримування складаних
капотів транспортних
засобів

Не змінено

Вогнепальна зброя

13 клас
заголовок

Вогнепальна зброя
боєприпаси і снаряди

боєприпаси і снаряди

вибухові речовини

вибухові речовини

феєрверки

феєрверки

130069

гарпунні рушниці
(зброя)

змінено

рушниці гарпунні
(зброя)

130080

пристрої сигнальні
спалахові, вибухові або
піротехнічні, для
рятувальних операцій

змінено

пристрої сигнальні
спалахові для
рятувальних операцій,
вибухові або
піротехнічні

Дорогоцінні метали та
їхні сплави;

не змінено

Дорогоцінні метали та
їхні сплави;

14 клас
заголовок

ювелірні вироби,
дорогоцінне та
напівдорогоцінне
каміння;

ювелірні вироби,
дорогоцінне та
напівдорогоцінне
каміння;

годинники та
хронометричні прилади

годинники та
хронометричні прилади
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140146

фігурки (статуетки) з
дорогоцінних металів

змінено

додано
додано

140181

фігурки з дорогоцінних
металів;
статуетки з
дорогоцінних металів
втяжні кільця для
ключів;
втяжні ланцюжки для
ключів

140182

додано

шпильки для капелюхів
ювелірні

змінено

Музичні інструменти;

15 клас
заголовок

Музичні інструменти

пюпітри для нот та
підставки під музичні
інструменти;
диригентські палички
150095

додано

перкусійні палички для
музичних інструментів

змінено

Папір та картон;

16 клас
заголовок

Папір та картон;
друкована продукція;

друкована продукція;

матеріали для
книжкових оправ;

матеріали для
книжкових оправ;

фотографії;

фотографії;

канцелярські товари та
офісне приладдя, крім
меблів;

канцелярські товари та
офісне приладдя, крім
меблів;

клеї на канцелярські
або побутові потреби;

клеї на канцелярські
або побутові потреби;

креслярські матеріали
та приладдя для
художників;

креслярські матеріали
та приладдя для
художників;
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160035

пензлі для художників;

пензлі для малювання;

навчальні матеріали;

навчальні матеріали;

пластмасові листи,
плівки та пакети для
обгортання і
пакування;

пластмасові листи,
плівки та пакети для
обгортання і
пакування;

друкарські шрифти,
друкарські кліше

друкарські шрифти,
друкарські кліше

папки-швидкозшивачі
для вкладних аркушів

папки-швидкозшивачі
для вкладних аркушів;
додано

папки-реєстратори

160084

набиральні столи
(друкарські)

змінено

столи набірні
(друкарські)

160102

конусні паперові
пакети

змінено

пакети конусні
паперові

160155

фігурки (статуетки) з
пап'є-маше

змінено

фігурки з пап'є-маше;
статуетки з пап'є-маше

додано
160157

фільтрувальні
матеріали (паперові)

змінено

фільтрувальні
матеріали паперові

160162

набиральні дошки
(друкарські)

змінено

дошки набірні
(друкарські)

160176

ручні етикетувальні
пристрої

змінено

етикетувальні пристрої
ручні

160217

фарби в коробках
(шкільне приладдя)

змінено

фарби в коробках для
використання в школах

160231

паперові стрічки та
картки для записування
комп'ютерних програм

змінено

стрічки та картки
паперові для
записування
комп'ютерних програм

160246

сумки (пакети,
торбинки) паперові або
пластмасові для
пакування

змінено

сумки (пакети,
торбини) паперові або
пластмасові для
пакування
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160292

мішки паперові або
пластикові для сміття

змінено

мішки для сміття
паперові або
пластмасові

160326

чорнильні стрічки для
комп’ютерних
принтерів

вилучено

160371

мішки пластикові для
відходів хатніх тварин

змінено

мішки для відходів
хатніх тварин
пластмасові

160377

плівки целулоїдні для
створювання
динамічних зображень

змінено

плівки целулоїдні для
створювання
динамічних картинок

160386

додано

трафарети для
прикрашання харчових
продуктів та напоїв

160387

додано

беджі іменні
(канцелярське
приладдя)

160388

додано

стрічки
термотрансферні для
штрих-кодів

160389

додано

блискітки на
канцелярські потреби

160390

додано

бирки багажних
квитанцій паперові

160391

додано

серветки для чищення
паперові

17 клас
заголовок

Необроблені та
напівоброблені каучук,
гутаперча, гума, азбест,
слюда і замінники всіх
цих матеріалів;

Необроблені та
напівоброблені каучук,
гутаперча, гума, азбест,
слюда і замінники всіх
цих матеріалів;

формовані матеріали з
пластмаси та смоли на
виробничі потреби;

формовані матеріали з
пластмаси та смоли на
виробничі потреби;

матеріали для

матеріали для
29

конопачення,
ущільнювання та
ізолювання;

конопачення,
ущільнювання та
ізолювання;

неметалеві гнучкі
труби та шланги

гнучкі труби та шланги
неметалеві

170047

нитки пластмасові для
паяння

змінено

нитки для паяння
пластмасові

170062

мінеральна вата
(ізоляційна)

змінено

вата мінеральна
(ізоляційна)

170086

фітинги неметалеві для
трубопроводів
стисненого повітря

змінено

фітинги для
трубопроводів
стисненого повітря
неметалеві

170089

армувальні матеріали
неметалеві для труб

змінено

армувальні матеріали
для труб неметалеві

170106

фільтрувальні
матеріали (піни
напівоброблені або
плівки пластмасові)

змінено

фільтрувальні
матеріали з
напівоброблених
пластмасових пін

170123

матеріали перекладкові
гумові, що
закріплюються на
стінах пірсів для
запобігання
пошкодженню
причалів, кораблів і
суден

змінено

пристосовання
амортизаційні для
причалів гумові

170124

додано

фільтрувальні
матеріали з
напівоброблених
пластмасових плівок

170125

додано

волокна для 3Dдрукування
пластмасові

не змінено

Вичинена шкіра і

18 клас
заголовок

Вичинена шкіра і
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штучна шкіра;

штучна шкіра;

шкури тварин;

шкури тварин;

багажні валізи і сумки;

багажні валізи і сумки;

парасольки від дощу і
сонця;

парасольки від дощу і
сонця;

тростини;

тростини;

батоги, упряж та
лимарні вироби;

батоги, упряж та
лимарні вироби;

нашийники, поводи,
повідки та одяг для
тварин

нашийники, поводи,
повідки та одяг для
тварин

180012

паски для військового
споряддя

змінено

паски для військового
спорядження

180031

шнурки з вичиненої
шкіри

змінено

шнури з вичиненої
шкіри

180040

нитки з вичиненої
шкіри

вилучено

180070

сумки для покупок на
коліщатах

змінено

сумки господарські на
коліщатах

180071

господарські сумки

змінено

сумки господарські

180076

пляжні сумки

змінено

сумки пляжні

180078

дорожні сумки

змінено

сумки дорожні

180079

сумки (пакети,
торбинки) з вичиненої
шкіри для пакування

змінено

сумки (пакети,
торбини) для
пакування з вичиненої
шкіри

180118

спортивні сумки*

змінено

сумки спортивні

180134

сідельні сумки*

змінено

сумки сідельні

180138

вкладні органайзери
для компактного
укладання багажу

змінено

вкладні органайзери,
пристосовані для
компактного укладання
багажу

додано

ледерин

180141
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19 клас

заголовок

Будівельні матеріали
(неметалеві);

змінено

Будівельні та
конструкційні
матеріали неметалеві;
труби жорсткі
будівельні неметалеві;

будівельні неметалеві
жорсткі труби;

асфальт, смола,
просмолювальні
матеріали будівельні і
бітум;

асфальт, смола і бітум;

перемісні будівельні
конструкції неметалеві;

перемісні будівельні
конструкції неметалеві;

пам'ятники неметалеві

пам'ятники неметалеві

190115

світиві дорожні плити

змінено

дорожні плити світиві

190128

декоративні планки
неметалеві будівельні

змінено

декоративні планки
будівельні неметалеві

190137

сигнальні панелі
несвітиві, немеханічні,
неметалеві

змінено

сигнальні панелі
несвітиві немеханічні
неметалеві

190178

труби жорсткі
неметалеві будівельні

змінено

труби жорсткі
будівельні неметалеві

190195

бакени неметалеві
несвітиві

змінено

бакени несвітиві
неметалеві

190224

фігурки (статуетки) з
каменю, бетону або
мармуру

змінено

фігурки з каменю,
бетону або мармуру;

додано
190235

190264

труби неметалеві для
вентиляційного і
кондиціювального
устатковання

статуетки з каменю,
бетону або мармуру

змінено

труби для
вентиляційного і
кондиціонувального
устатковання
неметалеві

додано

двері складані
неметалеві
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20 клас
заголовок

Меблі, дзеркала,
картинні рами;

не змінено

Меблі, дзеркала,
картинні рами;

контейнери неметалеві
для зберігання або
перевезення;

контейнери неметалеві
для зберігання або
перевезення;

необроблені або
напівоброблені кістка,
ріг, китовий вус або
перламутр;

необроблені або
напівоброблені кістка,
ріг, китовий вус або
перламутр;

панцири черепах,
мушлі;

панцири черепах,
мушлі;

морська пінка;

морська пінка;

бурштин

бурштин

200104

намотувальні котки
неметалеві,
немеханічні для
гнучких труб

змінено

200131

слонова кістка,
необроблена або
напівоброблена

вилучено

200136

пластинчасті внутрішні
заслони

змінено

внутрішні заслони
пластинчасті

200155

номери будинків
неметалеві несвітиві

змінено

номери будинків
несвітиві неметалеві

200168

кілки неметалеві для
наметів

змінено

кілки для наметів
неметалеві

200219

ковпачки неметалеві
для пляшок

змінено

ковпачки для пляшок
неметалеві

200239

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

змінено

фігурки дерев'яні,
воскові, гіпсові або
пластмасові;

додано

намотувальні котки для
гнучких труб
немеханічні неметалеві

статуетки дерев'яні,
воскові, гіпсові або
пластмасові
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200240

замки, крім
електричних,
неметалеві

змінено

замки неметалеві, крім
електричних

200262

блочки пластмасові для
штор

змінено

блочки для заслонів
пластмасові

200269

заслони плетені
дерев'яні (меблі)

змінено

внутрішні заслони
віконні плетені
дерев’яні;

додано
200272

внутрішні віконні
світлозахисні штори
(предмети інтер'єру);

змінено

внутрішні віконні
жалюзі (меблі)

внутрішні штори
віконні плетені
дерев’яні
внутрішні заслони
віконні (предмети
інтер’єру);
внутрішні штори
віконні(предмети
інтер’єру)

200279

матрацики дитячі на
сповивання

змінено

матрацики для
сповивання дітей

200280

засувки неметалеві для
дверей

змінено

засувки для дверей
неметалеві

200281

штори паперові

змінено

внутрішні заслони
віконні паперові;

додано

200282

штори віконні
текстильні внутрішні

змінено

додано

внутрішні штори
віконні паперові

внутрішні заслони
віконні текстильні;
внутрішні штори
віконні текстильні

200313

затискачі пластикові
для пакетів

змінено

затискачі для пакетів
пластмасові

200322

кілки неметалеві для
взуття

змінено

кілки для взуття
неметалеві

200323

штифти неметалеві для
взуття

змінено

штифти для взуття
неметалеві
34

додано

200335

пристрої для зачиняння
дверей неелектричні
неметалеві;
дверні пружини
неелектричні
неметалеві

200336

додано

ходові ролики для
розсувних дверей
неметалеві

200337

додано

стільці для купання
дітей

200338

додано

столики наколінні

200339

додано

столи переносні

змінено

Домашнє або кухонне
начиння і вмістини;

21 клас
заголовок

210053

Домашнє або кухонне
начиння і вмістини;
посуд для
приготування їжі та
столові прибори, крім
виделок, ножів та
ложок;

посуд для
приготування їжі та
столові прибори, крім
виделок, ножів та
ложок;

гребені і губки;

гребені і губки;

щітки, крім пензлів для
художників;

щітки, крім пензлів для
малювання;

щіткові матеріали;

щіткові матеріали;

знаряддя для чищення
та прибирання;

знаряддя для чищення
та прибирання;

необроблене або
напівоброблене скло,
крім будівельного;

необроблене або
напівоброблене скло,
крім будівельного;

скляний, порцеляновий
та глиняний посуд

скляний, порцеляновий
та глиняний посуд

щіткові вироби

вилучено
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210078

дрібнички китайські з
порцеляни

змінено

дрібнички з порцеляни

210099

форми для льоду

змінено

форми для кубиків
льоду

210100

вичинена шкіра для
полірування

змінено

клапті шкіряні для
полірування

219120

розпірки для взуття
(пристосовання для
розтягування)

змінено

розпірки для взуття

210126

пристрої для сушіння
білизни

змінено

пристосовання для
сушіння білизни

210135

швабри

змінено

швабри*

210178

пристрої для
відбирання проб вина

змінено

піпетки для відбирання
проб вина;

додано
210206

крапельнички для
поливання квітів і
рослин;
розбризкувачі для
поливання квітів і
рослин

змінено

не змінено

сифони для дегустації
вин
пристосовання для
автополивання квітів і
рослин;
розбризкувачі для
поливання квітів і
рослин

210221

пристрої для
розтягування одягу

змінено

пристосовання для
розтягування одягу

210236

автоклави неелектричні
для готування їжі;

Змінено

автоклави для
готування їжі
неелектричні;

скороварки
неелектричні для
готування їжі

змінено

скороварки для
готування їжі
неелектричні

210327

ручне знаряддя для
виготовляння локшини

змінено

машинки для
виготовляння локшини
ручні

210339

пристрої для
віджимання швабр

змінено

пристосовання для
віджимання швабр

210347

розпірки для чобіт
(пристосовання для

змінено

розпірки для чобіт
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розтягування)
змінено

пакети гелеві для
охолоджування
харчових продуктів та
напоїв

210397

додано

крапельниці на
косметичні потреби

210398

додано

крапельниці на
побутові потреби

210399

додано

куховарські горщики
для кускусу
неелектричні

210400

додано

таджини неелектричні

210401

додано

пристосовання для
відокремлювання
яєчних жовтків

210402

додано

килимки
багаторазового
використання для
харчових продуктів
силіконові

210403

додано

рукавички для
вичісування тварин

210404

додано

скребки для миття
вікон (чистильне
знаряддя)

210405

додано

пристосовання для
приготування яєцьпашот

210406

додано

дифузори ароматичних
олій, крім паличокдифузорів

210407

додано

пластини-дифузори для
ароматичних олій

210408

додано

знаряддя для
виготовляння
макаронних виробів
ручне

210369

гелеві пакети для
охолоджування
харчових продуктів та
напоїв
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22 клас
заголовок

Троси та мотузки;

не змінено

Троси та мотузки;

сітки;

сітки;

намети та брезент;

намети та брезент;

навіси текстильні або з
синтетичних
матеріалів;

навіси текстильні або з
синтетичних
матеріалів;

вітрила;

вітрила;

мішки для перевезення
та зберігання
неспакованого
матеріалу;

мішки для перевезення
та зберігання
неспакованого
матеріалу;

прокладкові,
перекладкові та
набивкові матеріали,
крім паперових,
картонних, гумових
або пластмасових;

прокладкові,
перекладкові та
набивкові матеріали,
крім паперових,
картонних, гумових
або пластмасових;

волокно текстильне
необроблене та його
замінники

волокно текстильне
необроблене та його
замінники

220031

пакувальні
(перекладкові,
набивкові) матеріали
негумові,
непластмасові,
непаперові або
некартонні

змінено

пакувальні
(перекладкові,
набивкові) матеріали
негумові,
непластмасові,
непаперові та
некартонні

220038

паперовий шпагат

змінено

шпагат паперовий

220071

намети

змінено

намети*

220079

нитки неметалеві для
пакування або
перев'язування

змінено

нитки для пакування
або перев'язування
неметалеві

220081

скоби неметалеві для
переміщування
вантажів;

змінено

скоби для
переміщування
вантажів неметалеві;

лямки неметалеві для

лямки для
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220082

переміщування
вантажів

змінено

переміщування
вантажів неметалеві

смуги неметалеві для
переміщування
вантажів;

змінено

смуги для
переміщування
вантажів неметалеві;

паси неметалеві для
переміщування
вантажів

змінено

паси для
переміщування
вантажів неметалеві

220083

стропи неметалеві для
переміщування
вантажів

змінено

стропи для
переміщування
вантажів неметалеві

220111

заслони зовнішні
текстильні

змінено

зовнішні заслони
текстильні

220116

додано

мішки полотняні,
спеціально
пристосовані для
зберігання підгузків

220117

додано

бівачні мішки, що є
захистками

не змінено

Тканини та замінники
тканин;

24 клас
заголовок

Тканини та замінники
тканин;
білизна для
домашнього
господарства;

білизна для
домашнього
господарства;

занавіски текстильні
або пластмасові

занавіски текстильні
або пластмасові

240020

устілкова тканина для
взуття

змінено

підкладкова тканина
для взуття

240032

ліжкові покривала
паперові

змінено

покривала ліжкові
паперові

240068

постільна білизна

змінено

постільна білизна
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лляна
240100

вкладні простирадла до
спальних мішків

змінено

вкладні простирадла
для спальних мішків

240103

драпірувальні тканини
настінні

змінено

тканини настінні
драпірувальні

додано

покриви настінні
текстильні

240128

додано

бівачні мішки, що є
чохлами для спальних
мішків

240129

додано

ковдри для відпочинку
на природі

25 клас
заголовок

Одяг, взуття, наголовні
убори

не змінено

Одяг, взуття, наголовні
убори

250012

шапки;

змінено

шапки, що є
наголовними уборами;

кепки

змінено

кепки, що є
наголовними уборами

250015

напівчоботи

змінено

півчоботи

250047

наголовні убори

вилучено

250058

дитячі труси (спідня
білизна)

змінено

труси дитячі (спідня
білизна)

250099

мітенки

змінено

піврукавички

250159

жилети рибальські

змінено

рибальські жилети

250170

козирки (наголовні
убори)

змінено

козирки, що є
наголовними уборами

250171

панталони;
жіночі труси

250183

панталони;
змінено

труси жіночі

додано

одяг, що містить
речовини для
схуднення
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250184

додано

вишитий одяг

250185

додано

пристосовання для
захисту підборів взуття

250186

додано

наголовні убори

250187

додано

мітенки

змінено

Мереживо, тасьма і
вишиті вироби, та
стрічки і банти
галантерейні;

26 клас
заголовок

Мереживо і вишиті
вироби, стрічки і
тасьми;
ґудзики, гачки і
петельки, шпильки і
голки;

ґудзики, гачки і
петельки, шпильки і
голки;

штучні квіти;

штучні квіти;

прикраси для волосся;

прикраси для волосся;

штучне волосся

штучне волосся

260101

значки не з
дорогоцінних металів
для носіння на одязі

260143

змінено

значки для одягу не з
дорогоцінних металів

додано

шпильки для
капелюхів, крім
ювелірних

змінено

Килими, рогожі, мати,
лінолеум та інші
покриви на підлогу;

27 клас
заголовок

Килими, рогожі, мати,
лінолеум та інші
покриви на підлогу;
настінні покриття

270013

декоративні настінні

покриви настінні
нетекстильні
змінено

покриви настінні
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покриття нетекстильні

декоративні
нетекстильні

270021

додано

татамі

270022

додано

покриви настінні
текстильні

змінено

Ігри, іграшки та
забавки;

28 клас
заголовок

Ігри, іграшки та забави;
відеоігрові апарати;
гімнастичні та
спортивні товари;
прикраси для
новорічних ялинок

відеоігрові апарати;
гімнастичні та
спортивні товари;
прикраси для
новорічних ялинок

280002

принади для рибалення
штучні

змінено

наживки для рибалення
штучні

280027

новорічні петарди для
вечірок

змінено

хлопавки з призами
(забавки для вечірок)

280061

сумки на коліщатах або
без них для гольфа

змінено

сумки для гольфа на
коліщатах або без

280078

кімнатні ігри

змінено

набори для кімнатних
ігор

280093

ласти для плавання;

змінено

ласти для плавання

плавальні перетинки
(ласти)

вилучено

роликові ковзани

змінено

280098

ковзани роликові
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280160

китайське доміно

змінено

маджонг

280172

повідки для
серфінгових дощок

змінено

ліші для серфінгових
дощок

280182

однолінійні роликові
ковзани

змінено

ковзани роликові
однолінійні

280229

захисні плівки для
екранів портативних
ігор

змінено

захисні плівки,
пристосовані для
екранів портативних
ігор

280243

ігри та іграшки з
функціями зв'язку
переносні

змінено

портативні ігри та
іграшки з функціями
зв'язку

280244

додано

бумеранги

280245

додано

картки для настільних
ігор

280246

додано

термопояси для
схуднення під час
тренувань

280247

додано

ласти для підводного
плавання

280248

додано

перетинки для
плавання

280249

додано

надувні іграшки для
басейнів для плавання

280250

додано

лижі роликові

280251

додано

палиці лижні

280252

додано

палиці лижні для
роликових лиж

280253

додано

гойдалки для йоги
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280254

додано

намети ігрові

280255

додано

відеоігрові консолі

280256

додано

відеоігрові консолі
ручні

змінено

М'ясо, риба, птиця та
дичина;

29 клас
заголовок

М'ясо, риба, птиця та
дичина;
м'ясні екстракти;

м'ясні екстракти;

законсервовані,
заморожені, сухі та
скуховарені фрукти і
овочі;

законсервовані,
заморожені, сухі та
скуховарені фрукти,
овочі та плоди;

желе, джеми, варення;

желе, джеми, варення;

яйця;

яйця;

молоко та молочні
продукти;

молоко, сир, масло,
йогурт та інші молочні
продукти;

харчові олії та жири

харчові олії та жири

290050

дичина забита

змінено

дичина нежива

290095

соління

змінено

пікулі

290131

фруктові чипси

змінено

чипси фруктові

290208

кальбі (м'ясні страви на
грилі)

змінено

кальбі (м'ясна страва на
грилі)

290227

кліпфіск (солоносушена тріска)

змінено

кліпфіск (соленосушена тріска)

додано

таджин (готова страва з

290233
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м’яса, риби або овочів)

30 клас
заголовок

Кава, чай, какао та
замінники кави;

змінено

рис;

Кава, чай, какао та
замінники кави;
рис, макаронні вироби
та локшина;

тапіока і саго;

тапіока і саго;

борошно та зернові
продукти;

борошно та зернові
продукти;

хліб, кондитерські
вироби;

хліб, хлібобулочні та
кондитерські вироби;

харчові льоди;

шоколад;

цукор, мед, меляса;
дріжджі, пекарські
порошки;

морозиво, сорбети та
інші харчові льоди;

сіль;

цукор, мед, меляса;

гірчиця;

дріжджі, пекарські
порошки;

оцет, соуси
(приправи);

сіль, присмаки,
прянощі, трави
законсервовані;

прянощі;
лід (заморожена вода)

оцет, соуси та інші
приправи;
лід (заморожена вода)

300036

цикорій (кавовий
замінник)

змінено

цикорій (замінник
кави)

300108

борошняні
кондитерські вироби

змінено

хлібобулочні вироби

300113

перець

змінено

перець*
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300132

вермішель (локшина)

змінено

вермішель

300134

французький пиріг з
паштетом

змінено

пироги з листкового
тіста з паштетами

300181

заморожений йогурт
(льодяні кондитерські
вироби);

Змінено

заморожений йогурт
(заморожені
кондитерські вироби)

заморожений кефір
(льодяні кондитерські
вироби)

вилучено

300227

горішки, вкриті
шоколадом

змінено

горіхи, вкриті
шоколадом

300237

бурріто

змінено

буріто

300271

м'ятні льодяники для
освіжання подиху

змінено

льодяники м'ятні для
освіження подиху

300272

жувальні гумки для
освіжання подиху

змінено

жувальні гумки для
освіження подиху

Сирі та необроблені
сільськогосподарські,
аквакультурні,
садівничі та лісові
продукти;

змінено

Сирі та необроблені
продукти сільського
господарства,
аквакультури,
плодівництва та
лісівництва;

31 клас
заголовок

сире та необроблене
зерно і насіння;

сире та необроблене
зерно і насіння;
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310018

свіжі фрукти та овочі,
свіжі трави; живі
рослини і квіти;
цибулини, розсада,
сіянці та насіння для
сівби;

свіжі фрукти та овочі,
свіжі трави; живі
рослини і квіти;
цибулини, розсада,
сіянці та насіння для
сівби;

живі тварини;

живі тварини;

корми та напої для
тварин;

корми та напої для
тварин;

солод

солод

деревинна стружка для
виготовляння
деревинної маси

змінено

деревна сировина для
виготовляння
деревинної маси

Пиво;

змінено

Пиво;

32 клас
заголовок

мінеральні і газовані
води та інші

безалкогольні напої;
мінеральні та газовані
води;

безалкогольні напої;
фруктові напої і
фруктові соки; сиропи
та інші складники для
виготовляння напоїв

фруктові напої та
фруктові соки;
сиропи та інші
безалкогольні
складники для
виготовляння напоїв

320008

складники для
виготовляння напоїв

змінено

320024

складники для
виготовляння лікерів

вилучено

Алкогольні напої (крім

змінено

безалкогольні
складники для
виготовляння напоїв

33 клас
заголовок

Алкогольні напої, крім
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пива)

пива;
алкогольні складники
для виготовляння
напоїв

34 клас
заголовок

Тютюн;

змінено

курильне приладдя;
сірники

Тютюн та замінники
тютюну;
сигарети та сигари;
сигарети електронні та
вапоризатори для
курців;
курильне приладдя;
сірники

340019

сигарети, що містять
замінники тютюну, не
на медичні потреби

змінено

сигарети, що містять
замінники тютюну,
крім призначених на
медичні потреби

340032

вмістини

змінено

вмістини для

на тютюн

340036

попільнички для курців

340044

тютюну

змінено

попільниці для курців

додано

ґноти, пристосовані для
сигаретних
запальничок

не змінено

Рекламування;
керування
підприємницькою
діяльністю;
адміністрування у
сфері підприємницької
діяльності;

35 клас
заголовок

Рекламування;
керування
підприємницькою
діяльністю;
адміністрування у
сфері підприємницької
діяльності;
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офісні роботи

офісні роботи

350114

послуги з комерційного
посередництва

змінено

послуги щодо
комерційного
посередництва

350137

створювання програм
щодо замовляння
товарів через
телерекламу

змінено

створювання
телевізійних програм
для продажу товарів
через телемагазини

350156

додано

послуги зі зв’язків із
засобами масової
інформації

350157

додано

послуги з
корпоративних
комунікацій

350158

додано

прокат офісного
обладнання на об’єктах
коворкінгу

350159

додано

послуги щодо
комерційного
лобіювання

не змінено

Страхування; фінансові
операції; кредитногрошові операції;

36 клас
заголовок

Страхування; фінансові
операції; кредитногрошові операції;
операції з нерухомим
майном

360029

360121

фінансові послуги

операції з нерухомим
майном
змінено

послуги з фінансування

додано

фінансове оцінювання
витрат на розробляння
родовищ у нафтовій,
газовій та гірничій
промисловостях
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360122

додано

фінансові
досліджування

37 клас
заголовок

Споруджування
будівель;
ремонтування; послуги
з встановлювання
устатковання

не змінено

Споруджування
будівель;
ремонтування; послуги
з встановлювання
устатковання

370143

послуги щодо боротьби
та контролю шкідників,
крім у сільському
господарстві,
аквакультурі,
плодівництві та
лісівництві

змінено

послуги з боротьби зі
шкідниками, крім у
сільському
господарстві,
аквакультурі,
плодівництві та
лісівництві

370146

додано

проведення
комунікацій на об’єкти
будівництва

370147

додано

послуги електриків

370148

додано

встановлювання та
ремонтування
обладнання для захисту
від повеней

370149

додано

прибирання снігу

370150

додано

перезаправляння
чорнильних картриджів

38 клас
заголовок

Телекомунікаційні
послуги

не змінено

Телекомунікаційні
послуги

380007

телеграфні послуги

змінено

послуги з надавання
телеграфного зв'язку

380009

телефонні послуги

змінено

послуги з надавання
телефонного зв'язку
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передавання
відеоданих на вимогу

змінено

передавання
відеоданих за запитом

заголовок

Перевезення;
пакування і зберігання
товарів; влаштовування
подорожей

не змінено

Перевезення;
пакування і зберігання
товарів; влаштовування
подорожей

390113

перевезення готівки
для наповнювання
автоматичних касових
машин

змінено

перевезення готівки
для наповнювання
банкоматів

390115

додано

наповнювання
торговельних автоматів

390116

додано

зберігання багажу

390117

додано

організація послуг
пасажирських
перевезень для інших
через інтернет-додатки

380053

39 клас

40 клас
заголовок

Обробляння матеріалів

не змінено

Обробляння матеріалів

400082

освіжування повітря

змінено

освіження повітря

400083

складальні роботи на
замовлення

змінено

складальні роботи на
замовлення для інших

400127

додано

3D-друкування на
замовлення для інших

400128

додано

пивоваріння для інших

400129

додано

випікання хліба на
замовлення
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41 клас
заголовок

Освіта; забезпечування
навчання; розважальні
послуги;
влаштовування
спортивних і
культурних заходів

не змінено

Освіта; забезпечування
навчання; розважальні
послуги;
влаштовування
спортивних і
культурних заходів

410217

додано

кінопрокат

410218

додано

навчання з передавання
ноу-хау

410219

додано

освітні послуги, що
надаються асистентами
для людей з
особливими потребами

410220

додано

навчання дзюдо

410221

додано

екзаменування у
навчанні для
користувачів на
отримання кваліфікації
з керування дронами

410222

додано

звукорежисерські
послуги для заходів

410223

додано

послуги з
відеомонтування для
заходів

410224

додано

послуги з
світломонтування для
заходів

410225

додано

режисерування
фільмів, крім
рекламних фільмів

змінено

Наукові і технологічні
послуги та
досліджування і
розробки, що їх

42 клас
заголовок

Наукові і технологічні
послуги та
досліджування і
розробки, що їх
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стосуються;

стосуються;

послуги промислового
аналізування та
досліджування;
розробляння та
проектування
комп'ютерного
апаратного і
програмного
забезпечення

послуги з
промислового
аналізування та
промислового
досліджування;
проектування та
розробляння
комп'ютерного
апаратного і
програмного
забезпечення

420096

досліджування у фізиці

змінено

досліджування у сфері
фізики

420144

художній дизайн

змінено

графічний дизайн

420194

розробляння
комп'ютерних систем

змінено

проектування
комп'ютерних систем

420249

додано

розробляння
комп’ютерних
платформ

420250

додано

дизайн візитних карток

420251

додано

науково-технічні
досліджування у сфері
природних катастроф

420252

додано

послуги з
досліджування у сфері
нафтової, газової та
гірничої
промисловостей

420253

додано

науково-технічні
досліджування щодо
побудови патентних
ландшафтів

420254

додано

досліджування у сфері
будівництва
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420255

додано

досліджування у сфері
телекомунікаційних
технологій

420256

додано

досліджування у сфері
зварювання

420257

додано

досліджування в
медицині

420258

додано

графічний дизайн
рекламних матеріалів

не змінено

Послуги із
забезпечування їжею та
напоями;
забезпечування
тимчасовим житлом

430197

додано

прикрашання харчових
продуктів

430198

додано

прикрашання
кондитерських виробів

430199

додано

надавання інформації
та порад стосовно
приготування страв

430200

додано

послуги персонального
шеф-кухаря

змінено

Медичні послуги;
ветеринарні послуги;
гігієнічне та
косметичне
обслуговування людей
або тварин;

43 клас
заголовок

Послуги із
забезпечування їжею та
напоями;
забезпечування
тимчасовим житлом

44 клас
заголовок

Медичні послуги;
ветеринарні послуги;
гігієнічне та
косметичне
обслуговування людей
чи тварин; послуги в
сільському
господарстві,
плодівництві та
лісівництві

послуги в сільському
господарстві,
плодівництві та
лісівництві

54

440202

послуги курортів з
мінеральними водами

змінено

оздоровчі послуги спацентрів

440220

послуги щодо боротьби
та контролю шкідників
у сільському
господарстві,
аквакультурі,
плодівництві та
лісівництві

змінено

послуги з боротьби зі
шкідниками у
сільському
господарстві,
аквакультурі,
плодівництві та
лісівництві

440222

додано

прокат тварин на
потреби садівництва

440223

додано

прокат вуликів

440224

додано

зоотерапія

440225

додано

послуги з аналізування
результатів медичних
аналізів на
діагностичні та
лікувальні потреби, що
надаються медичними
лабораторіями

440226

додано

медичний скринінг

45 клас
заголовок

Юридичні послуги;
не змінено
послуги з безпеки щодо
фізичної охорони
матеріального майна і
фізичних осіб;
персональні та
соціальні послуги для
задоволення потреб
людини, що надаються
іншими особами

Юридичні послуги;
послуги з безпеки щодо
фізичної охорони
матеріального майна і
фізичних осіб;
персональні та
соціальні послуги для
задоволення потреб
людини, що надаються
іншими особами

450200

повертання втрачених
речей

повертання загублених
речей

змінено
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450238

додано

організовування
зустрічей з політиками

450239

додано

консультування з
правових питань щодо
побудови патентних
ландшафтів

450240

додано

послуги юристівправозахисників

450241

додано

консьєрж-послуги
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