Таблиця переходу до МКТП (11-2020)

Заголовок

МКТП (11-2019)

Примітки

МКТП (11-2020)

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

не змінено

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

штучні смоли
необроблені,
пластмаси
необроблені;

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

010029

агар-агар

змінено

агар-агар на
промислові потреби

010030

в'яжучі речовини для

змінено

аглютинуючі
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бетону
010370

речовини для бетону

каолін
порцелянова глина

каолін
змінено

глина порцелянова

010395

хімічні препарати для змінено
захисту від мілдью

хімічні препарати для
захисту від плісняви і
цвілі

010596

культури
мікроорганізмів, крім
призначених для
медичного і
ветеринарного
використання

змінено

культури
мікроорганізмів, крім
призначених для
медичного та
ветеринарного
використання

010651

віконні замазки

змінено

замазки віконні

Фарби, лаки,
політури;

не змінено

Фарби, лаки,
політури;

2 клас
Заголовок

захисні препарати
проти іржавіння та
псування деревини;

захисні препарати
проти іржавіння та
псування деревини;

забарвлювальні
речовини, барвники;

забарвлювальні
речовини, барвники;

фарби для
друкування,
маркування та
гравірування;

фарби для
друкування,
маркування та
гравірування;

природні смоли
необроблені;

природні смоли
необроблені;

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

020069

барвники для шкур

020087

зв'язувальні речовини

вилучено

Вилучено, оскільки
назва товару за
змістом тотожна
найменуванням «фарба
для вичиненої шкіри»
(№ 020033) та
«протрави для
вичиненої шкіри» (№
020057)

зв'язувальні речовини
2

для фарб

для фарб

склеювальні
речовини для фарб

змінено

аглютинуючі
речовини для фарб

металева фольга для
фарбування,
декорування,
друкування та
художніх робіт

змінено

фольга для
фарбування,
декорування,
друкування та
художніх робіт
металева

020134

додано

лакофарбові
покриття для
дерев’яних підлог

020135

додано

фарби
сечовідштовхувальні

не змінено

Нелікувальна
косметика та
нелікувальні
парфумернокосметичні
препарати;

020092

3 клас
Заголовок

030044

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

очищальні препарати

вилучено

Вилучено, оскільки
назва включає
широкий спектр
товарів, які можуть
бути віднесені до
очищальних і які
належать до різних
класів. Наприклад
«ацетон» (№ 010002),
«препарати для
видаляння іржі (№
030170), «масла для
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захисту вичиненої
шкіри (№ 040090). Ця
назва охоплює і такі
товари 3 класу, як
«полірувальні
препарати» (№
030045), «препарати
для надавання блиску
(полірувальні)» (№
030048)

змінено

ароматизатори для
тортів, тістечок
[ефірні олії]

030255

додано

міцелярна вода

030256

додано

фарби для тіла на
косметичні потреби

030257

додано

фарби для тіла
латексні рідкі на
косметичні потреби

030258

додано

зубні пасти

030259

додано

вата, просочена
препаратами для
знімання макіяжу

030260

додано

серветки, що
запобігають
вимиванню фарб при
пранні

030261

додано

серветки з
антистатичним
ефектом

не змінено

Технічні масла і
мастила, віск;

030107

ароматизатори для
тістечок, тортів
[ефірні олії]

4 клас
Заголовок

040005

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

крутні паперові для
розпалювання

змінено

крутні для
розпалювання
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паперові
040029

світильний віск

змінено

віск для
освітлювання

040039

світильні жири

змінено

масла для
освітлювання

040071

нафта, сира або
перероблена

змінено

нафта сира або
перероблена

додано

вугілля для кальянів

не змінено

Фармацевтичні,
медичні та
ветеринарні
препарати;

040117

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
використання,
продукти для
дитячого харчування;

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

дієтичні добавки для
людей і для 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

050031

антисептична
бавовняна вата

змінено

вата антисептична
бавовняна

050034

вата бавовняна

змінено

вата асептична
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асептична
050176

вата бавовняна
абсорбуюча

бавовняна
змінено

вата абсорбуюча
бавовняна

додано

вата абсорбуюча

050202

хімічні препарати для змінено
лікування мілдью

хімічні препарати для
обробляння при
ураженні пліснявою і
цвіллю

050310

цукерки на медичні
потреби

цукор льодяниковий
на медичні потреби

050412

пелюшки поглинаючі
для немовлят

змінено

пелюшки поглинаючі
для немовлят

підгузки для
немовлят

змінено

підгузки дитячі

050413

підгузки-трусики для
немовлят

змінено

підгузки-трусики
дитячі

050470

інсектицидні
ветеринарні мийні
засоби

змінено

мийні засоби
інсектицидні
ветеринарні

050472

антибактеріальні
мийні засоби для рук

змінено

мийні засоби для рук
антибактеріальні

050491

додано

лікувальні зубні
пасти

050492

додано

масажні гелі на
медичні потреби

050493

додано

палички для
полегшування
головного болю

050494

додано

губки контрацептивні

050495

додано

підгузки для
плавання дитячі
одноразові;

додано
050496

додано

додано

050497

додано

пелюшки для
плавання для
немовлят одноразові
підгузки для
плавання дитячі
багаторазові;
пелюшки для
плавання для
немовлят
багаторазові
матрацики для
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змінювання дитячих
підгузків одноразові
матрацики для
змінювання пелюшок
для немовлят
одноразові
050498

додано

матеріали для
заповнювання
кісткових дефектів,
що складаються з
живих тканин

050499

додано

з киснем на балони
медичні потреби
заправлені

050500

додано

рослини роду
коноплі на медичні
потреби

не 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;

троси і дроти із
звичайних металів
неелектричні;

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

060001

сталь, необроблена
або напівоброблена

змінено

сталь необроблена
або напівоброблена

060004

сталевий дріт

змінено

дріт сталевий

060012

з’єднувачі металеві
для тягових пасів

змінено

з’єднувачі для
тягових пасів
металеві

060019

алюмінієвий дріт

змінено

дріт алюмінієвий
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060033

армувальні матеріали
металеві для бетону

змінено

армувальні матеріали
для бетону металеві

060035

віконні стопори
металеві

змінено

стопори віконні
металеві

060036

дверні стопори
металеві

змінено

стопори дверні
металеві

060041

колючий дріт

змінено

дріт колючий

060052

металеві сляби

змінено

сляби металеві

060054

фланці металеві
[хомути]

змінено

фланці [хомути]
металеві

060058

наконечники
металеві для канатів

змінено

наконечники для
канатів металеві

060059

з'єднувачі металеві
неелектричні для
тросів

змінено

з'єднувачі для тросів
неелектричні
металеві

060062

замки навісні

змінено

замки навісні, крім
електронних,
металеві

060064

наконечники
металеві для тростин

змінено

наконечники для
тростин металеві

060065

вмістини металеві
для зберігання
кислот

змінено

вмістини для
зберігання кислот
металеві

060073

з'єднувачі металеві
для ланцюгів

змінено

з'єднувачі для
ланцюгів металеві

060074

рами металеві
будівельні

змінено

рами будівельні
металеві

060075

ролики для віконних
рам

змінено

ролики для віконних
рам металеві

060089

матеріали металеві
для залізничних
колій

змінено

матеріали для
залізничних колій
металеві

060090

колони металеві
будівельні

змінено

колони будівельні
металеві

060101

пристосовання
металеві для
натягування пасів

змінено

пристосовання для
натягування пасів
металеві

060103

гачки металеві для
казанів

змінено

гачки для казанів
металеві

060106

ковані залізні вироби
для вікон

змінено

ковані вироби для
вікон залізні

060109

мідь, необроблена
або напівоброблена

змінено

мідь необроблена або
напівоброблена
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060110

мідні кільця

змінено

кільця мідні

060112

вмістини металеві
для стисненого газу
або скрапленого
повітря

змінено

вмістини для
стисненого газу або
скрапленого повітря
металеві

060115

залізо, необроблене
або напівоброблене

змінено

залізо необроблене
або напівоброблене

060121

дверні дзвоники
металеві
неелектричні

змінено

дзвоники дверні
неелектричні
металеві

060123

кронштейни металеві
будівельні

змінено

кронштейни
будівельні металеві

060125

віконні засувки
металеві

змінено

засувки віконні
металеві

060132

залізний дріт

змінено

дріт залізний

060133

чавун, необроблений
або напівоброблений

змінено

чавун необроблений
або напівоброблений

060135

пристрої для
зачиняння дверей
неелектричні
металеві;

не змінено

пристрої для
зачиняння дверей
неелектричні
металеві;

дверні пружини
неелектричні
металеві

змінено

пружини дверні
неелектричні
металеві

060149

кігті, шипи металеві
для взуття [для
лазіння]

змінено

кігті, шипи для
взуття [для лазіння]
металеві

060150

форми металеві для
льоду

змінено

форми для льоду
металеві

060155

емблеми металеві для змінено
транспортних засобів

емблеми для
транспортних засобів
металеві

060157

латунь, необроблена
або напівоброблена

змінено

латунь необроблена
або напівоброблена

060159

платформи металеві
для запускання ракет

змінено

платформи для
запускання ракет
металеві

060166

коліщата металеві
для ліжок

змінено

коліщата для ліжок
металеві

060172

кільця насадні
металеві для
держаків

змінено

кільця насадні для
держаків металеві

060180

дверні молотки
металеві

змінено

молотки дверні
металеві

060182

звичайні метали,

змінено

метали звичайні
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необроблені або
напівоброблені
060184

дротяне полотно;
дротяна сітка

необроблені або
напівоброблені
змінено
змінено

полотно дротяне;
сітка дротяна

060187

коліщата металеві
для меблів

змінено

коліщата для меблів
металеві

060192

матеріали для
зовнішнього
облицювання стін
металеві будівельні

змінено

матеріали для
зовнішнього
облицювання стін
будівельні металеві

060195

накладки для
змінено
гідроізоляції металеві
будівельні

накладки для
гідроізоляції
будівельні металеві

060196

номери будинків
несвітиві металеві

номери будинків
несвітні металеві

060200

сигнальні панелі
змінено
несвітиві немеханічні
металеві

панелі сигнальні
несвітні та
немеханічні металеві

060201

матеріали для
внутрішнього
облицювання стін
металеві будівельні

змінено

матеріали для
внутрішнього
облицювання стін
будівельні металеві

060211

матеріали для
внутрішнього
облицювання
металеві будівельні

змінено

матеріали для
внутрішнього
облицювання
будівельні металеві

060214

свинець,
необроблений або
напівоброблений

змінено

свинець
необроблений або
напівоброблений

060216

дверні ручки
металеві

змінено

ручки дверні
металеві

060219

дверні панелі
металеві

змінено

панелі дверні
металеві

060221

рознімні кільця із
звичайних металів
для ключів

змінено

кільця для ключів
рознімні із звичайних
металів

060227

вироби металеві
дрібні*

змінено

вироби дрібні *
металеві

060228

знаки дорожні
несвітиві та
немеханічні металеві

змінено

знаки дорожні
несвітні та
немеханічні металеві

060231

вмістини металеві
для пакування

змінено

вмістини для
пакування металеві

060235

знаки несвітиві та
немеханічні металеві

змінено

знаки несвітні та
немеханічні металеві

змінено
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060237

замки металеві для
транспортних засобів

змінено

замки для
транспортних засобів
металеві

060270

алюмінієва фольга*

змінено

фольга* алюмінієва

060271

тумби металеві для
швартування

змінено

кнехти швартовні
металеві

060276

армувальні матеріали
металеві будівельні

змінено

армувальні матеріали
будівельні металеві

060277

армувальні матеріали
металеві для тягових
пасів

змінено

армувальні матеріали
для тягових пасів
металеві

060279

ємності металеві для
замішування
вапняного розчину

змінено

ємності для
замішування
вапняного розчину
металеві

060282

бакени несвітиві
металеві

змінено

бакени несвітні
металеві

060285

стрічки металеві для
обгортання або
перев'язування

змінено

стрічки для
обгортання або
перев'язування
металеві

060288

обручі металеві на
барила

змінено

обручі на барила
металеві

060292

опалубки металеві
для бетону

змінено

опалубки для бетону
металеві

060293

конструкції металеві
для паркування
велосипедів

змінено

конструкції для
паркування
велосипедів металеві

060294

дорожні покриття
металеві

змінено

покриття дорожні
металеві

060300

кришки металеві для
пляшок;

змінено

кришки для пляшок
металеві;

застібки металеві для
пляшок

змінено

застібки для пляшок
металеві

060302

прутки металеві для
паяння твердими
припоями

змінено

прутки для паяння
твердими припоями
металеві

060303

прутки металеві для
паяння і зварювання
твердими припоями

змінено

прутки для паяння і
зварювання твердими
припоями металеві

060304

прутки металеві для
зварювання

змінено

прутки для
зварювання металеві
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060308

кабіни металеві для
переодягання

змінено

кабіни для
переодягання
металеві

060310

кабіни металеві для
фарбування
пульверизатором

змінено

кабіни для
фарбування
пульверизатором
металеві

060313

затискачі металеві
для кабелів і труб

змінено

затискачі для кабелів
і труб металеві

060314

кріпильні гвинти
металеві для тросів

змінено

кріпильні гвинти для
тросів металеві

060315

віконні рами металеві змінено

рами віконні металеві

060316

каркаси металеві для
теплиць

змінено

каркаси для теплиць
металеві

060319

перев'язувальні
нитки металеві на
сільськогосподарські
потреби

змінено

перев'язувальні
нитки на
сільськогосподарські
потреби металеві

060320

пристрої для
відчиняння дверей
неелектричні

змінено

пристрої для
відчиняння дверей
неелектричні
металеві

060328

каркаси металеві
будівельні

змінено

каркаси будівельні
металеві

060329

дверні рами металеві; змінено
дверні коробки
металеві

змінено

рами дверні металеві;
коробки дверні
металеві

060330

матеріали металеві
для рейкових колій
фунікулерів

змінено

матеріали для
рейкових колій
фунікулерів металеві

060331

ковпаки металеві на
димарі

змінено

ковпаки на димарі
металеві

060332

водостічні жолоби
металеві для
покрівель

змінено

водостічні жолоби
для покрівель
металеві

060338

вмістини металеві
для скрапленого
палива

змінено

вмістини для
скрапленого палива
металеві

060344

декоративні планки
змінено
металеві для карнизів

планки для карнизів
декоративні металеві

060347

ковані залізні вироби
для дверей

ковані вироби для
дверей залізні

змінено
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060349

кришки металеві
оглядових колодязів

змінено

кришки оглядових
колодязів металеві

060351

гаки металеві для
покрівельного
шиферу

змінено

гаки для
покрівельного
шиферу металеві

060352

гачки металеві
вішалок для одягу

змінено

гачки вішалок для
одягу металеві

060353

мідний дріт
неізольований

змінено

дріт неізольований
мідний

060357

котушки металеві
немеханічні для
гнучких шлангів

змінено

котушки для гнучких
шлангів немеханічні
металеві

060359

клапани металеві для
водогінних труб

змінено

клапани для
водогінних труб
металеві

060365

опори металеві для
змінено
ліній електропередач;
змінено
стовпи металеві для
ліній електропередач

опори для ліній
електропередач
металеві;стовпи для
ліній електропередач
металеві

060367

огорожі металеві для
могил

змінено

огорожі для могил
металеві

060379

замки металеві для
сумок

змінено

замки для сумок
металеві

060387

таблички металеві
для надгробних
каменів

змінено

таблички для
надгробних каменів
металеві

060391

підставки металеві
під бочки

змінено

підставки під бочки
металеві

060395

кришки металеві для
вмістин

змінено

кришки для вмістин
металеві

060396

обв'язки металеві для
снопів

змінено

обв'язки для снопів
металеві

060411

тумби металеві для
оголошень

змінено

тумби для оголошень
металеві

060412

бочки металеві для
швартування

змінено

буї швартовні
металеві

060416

фольга металева для
обгортання і
пакування

змінено

фольги для
обгортання і
пакування металеві

060418

бункери металеві
немеханічні

змінено

бункери немеханічні
металеві

060420

колектори металеві
для трубопроводів

змінено

колектори для
трубопроводів
металеві
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060423

коробки металеві для
ручних інструментів
порожні

змінено

коробки для ручних
інструментів порожні
металеві

060424

скрині металеві для
ручних інструментів
порожні

змінено

скрині для ручних
інструментів порожні
металеві

060432

пристрої металеві для змінено
відлякування птахів,
що приводяться в дію
вітром

пристрої для
відлякування птахів,
що приводяться в дію
вітром, металеві

060433

клітки металеві для
диких тварин

змінено

клітки для диких
тварин металеві

060442

гвинтові накривки
металеві для пляшок

змінено

гвинтові накривки
для пляшок металеві

060443

пристрої для
відчиняння вікон
неелектричні

змінено

пристрої для
відчиняння вікон
неелектричні
металеві

060444

пристрої для
зачиняння вікон
неелектричні

змінено

пристрої для
зачиняння вікон
неелектричні
металеві

060446

дорожні плити
металеві

змінено

плити дорожні
металеві

060449

покрівлі металеві з
вмонтованими
фотоелектричними
елементами

змінено

покрівлі з
вмонтованими
фотоелектричними
елементами металеві

060451

поручні металеві для
ванної кімнати

змінено

поручні для ванної
кімнати металеві

060454

віконні шпінгалети
металеві

змінено

шпінгалети віконні
металеві

060455

дверні шпінгалети
металеві

змінено

шпінгалети дверні
металеві

060458

матеріали для
зовнішнього
облицювання
металеві будівельні

змінено

матеріали для
зовнішнього
облицювання
будівельні металеві

060463

вішалки металеві для
сумок

змінено

вішалки для сумок
металеві

060464

кронштейни металеві
для меблів

змінено

кронштейни для
меблів металеві

060469

затискачі металеві
для пакетів

змінено

затискачі для пакетів
металеві

060471

штифти металеві для

змінено

штифти для взуття
14

взуття

металеві

060474

декоративні планки
будівельні металеві

змінено

планки будівельні
декоративні металеві

060475

полиці металеві для
камінів

змінено

полиці для камінів
металеві

060484

додано

кабіни
звукопоглинальні
перемісні металеві

060485

додано

панелі акустичні
металеві

7 клас
Заголовок

070014

Машини, верстати,
не змінено
інструменти з
механічним приводом;

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

парові котки;

змінено

дорожні котки

котки парові;
котки дорожні

070034

дорожні підмітальні
машини самохідні

змінено

машини дорожні
підмітальні самохідні

070165

водонагрівачі
[частини машин]

змінено

водонагрівачі, що є
частинами машин

070293

папероробні машини

вилучено

Вилучено, оскільки
«папероробні
машини» належать до
того самого типу
машин, що і «машини
для паперового
виробництва» (№
15

070291)
070477

пістолети
[інструменти, що
використовують
вибухівку]

змінено

пістолети
[інструменти з
використанням
вибухових речовин]

070569

гумові гусеничні
стрічки, що є
частинами гусеничних
ходів будівельних
машин

змінено

гусеничні стрічки, що
є частинами
гусеничних ходів
будівельних машин,
гумові

070570

гумові гусеничні
стрічки, що є
частинами гусеничних
ходів
навантажувальнорозвантажувальних
машин

змінено

гусеничні стрічки, що
є частинами
гусеничних ходів
навантажувальнорозвантажувальних
машин, гумові

070571

гумові гусеничні
змінено
стрічки, що є
частинами гусеничних
ходів
сільськогосподарських
машин

гусеничні стрічки, що
є частинами
гусеничних ходів
сільськогосподарських
машин, гумові

070572

гумові гусеничні
стрічки, що є
частинами гусеничних
ходів гірничих машин

змінено

гусеничні стрічки, що
є частинами
гусеничних ходів
гірничих машин,
гумові

070573

гумові гусеничні
стрічки, що є
частинами гусеничних
ходів снігоочисників

змінено

гусеничні стрічки, що
є частинами
гусеничних ходів
снігоочисників, гумові

додано

плавучі установки для
видобування,
зберігання та
вивантажування нафти

не змінено

Ручні інструменти і
знаряддя, інструменти
з ручним приводом;

070584

8 клас
Заголовок

Ручні інструменти і
знаряддя, інструменти
з ручним приводом
ножові вироби;

ножові вироби;

особиста зброя, крім
вогнепальної;

особиста зброя, крім
вогнепальної;

бритви

бритви
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080099

очкувальні ножі

змінено

ножі окулірувальні

080133

ножі для чищення
овочів

змінено

ножі для чищення
овочів та фруктів

080214

полірувальні
інструменти для
нігтів, електричні або
неелектричні

змінено

інструменти для нігтів
полірувальні
електричні або
неелектричні

080219

машинки особистого
використання для
стриження волосся,
електричні або
неелектричні

змінено

машинки особистого
використання для
стриження волосся
електричні та
неелектричні

080242

знаряддя для
депіляції, електричне і
неелектричне

змінено

приладдя для депіляції
електричне та
неелектричне

080266

керамічні ножі

змінено

ножі керамічні

080291

додано

ножі для овочів

080292

додано

виделки, що
використовуються при
нарізуванні м’яса

080293

додано

ножі, що
використовуються для
нарізування м’яса

змінено

Наукові, дослідницькі,
морські, геодезичні,
фотографічні,
кінематографічні,
аудіовізуальні,
оптичні, зважувальні,
вимірювальні,
сигнальні,
детектувальні,
аналізувальні,
оглядові, рятувальні і
навчальні апарати та
інструменти;

9 клас
Заголовок

Наукові, дослідницькі,
морські, геодезичні,
фотографічні,
кінематографічні,
аудіовізуальні,
оптичні, зважувальні,
вимірювальні,
сигналізаційні,
детектувальні,
аналізувальні,
оглядові, рятувальні і
навчальні апарати та
інструменти;
апарати та
інструменти для
передавання,
перемикання,
перетворювання,
акумулювання,

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

регулювання або
контролювання
розподіляння чи
використання
електрики;

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

апарати та
інструменти для
записування,
передавання,
відтворювання або
обробляння звуку,
зображень чи даних;
записані та завантажні
медіафайли,
комп'ютерне
програмне
забезпечення, чисті
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;
водолазні костюми,
водолазні маски,
вушні затички

касові апарати,
рахувальні пристрої;
комп'ютери та
комп'ютерні
периферійні пристрої;
водолазні костюми,
водолазні маски,
вушні затички
090083

зарядні пристрої для
електричних батарей

змінено

зарядні пристрої для
електричних
акумуляторів

090186

діапроектори

змінено

діапроєктори

090329

знаки світиві

змінено

знаки світні

090380

сигнальні панелі
світиві або механічні

змінено

панелі сигнальні світні
або механічні

090513

бакени світиві

змінено

бакени світні

090516

дорожні знаки світиві
або механічні

змінено

знаки дорожні світні
або механічні

090517

рятувальні буї

змінено

буї рятувальні

090518

сигнальні буї

змінено

буї сигнальні
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090546

рятувальні жилети

змінено

жилети рятувальні

090558

мідний дріт в ізоляції

змінено

дріт ізольований
мідний

090566

дверні дзвоники
електричні

змінено

дзвоники дверні
електричні

090583

вказівні буї

змінено

буї вказівні

090715

дорожні конуси

змінено

конуси дорожні

090717

прикладні програми
комп'ютерного
програмного
забезпечення
завантажні

змінено

комп'ютерні
програмні додатки
завантажні

090745

світловідбивальні
рятувальні жилети

змінено

жилети рятувальні
світловідбивальні

090791

комп'ютерні
програмні платформи,
записані або
завантажні

змінено

комп'ютерні
програмні платформи
записані або
завантажні

090802

екранні заставки
[скринсейвери] для
комп'ютерів, записані
або завантажні

змінено

екранні
заставкискринсейвери для
комп'ютерів записані
або завантажні

090809

пристрої сигнальні
спалахові для
рятувальних операцій,
лазерні

змінено

пристрої сигнальні
спалахові для
рятувальних операцій
лазерні

090830

пристрої сигнальні
спалахові для
рятувальних операцій,
невибухові та
непіротехнічні

змінено

пристрої сигнальні
спалахові для
рятувальних операцій
невибухові та
непіротехнічні

090833

додано

замки навісні
електронні

090834

додано

пояси вантажні для
водолазів

090835

додано

вушні вкладки для
віддаленого зв’язку

090836

додано

датчики паркування
для транспортних
засобів

090837

додано

принтери для
друкування квитків

090838

додано

паси натільні для
підтримування під час
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піднімання вантажів
090839

додано

сигнальні пристрої
для тварин для
спрямування руху
худоби

090840

додано

відеопроєктори

090841

додано

криптографічні ключі
для отримування та
витрачання
криптовалют
завантажні

090842

додано

електронні гаманці
завантажні

090843

додано

платіжні термінали

090844

додано

бланки біометричних
паспортів

090845

додано

бланки біометричних
ідентифікаційних
карток

не змінено

Хірургічні, медичні,
стоматологічні та
ветеринарні апарати
та інструменти;

10 клас
Заголовок

Хірургічні, медичні,
стоматологічні та
ветеринарні апарати
та інструменти;
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,
пристосовані для
людей з обмеженими
можливостями;

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

апарати для масажу;

апарати для масажу;

апарати, пристрої та
вироби для догляду за
немовлятами;

апарати, пристрої та
вироби для догляду за
немовлятами;

апарати, пристрої та
вироби для
сексуальної
активності

апарати, пристрої та
вироби для
сексуальної
активності
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100027

акушерські прилади
для худоби

змінено

акушерські апарати
для худоби

100213

медичні дротяні
напрямники

змінено

напрямники дротяні
медичні

100243

ортодонтичні гумові
стрічки, кільця

змінено

стрічки, кільця
ортодонтичні гумові

100272

подрібнювачі пігулок

змінено

подрібнювачі таблеток

100275

додано

заповнювачі кісткових
дефектів, що
складаються з
штучних матеріалів

100276

додано

спейсери для
інгаляторів

100277

додано

столи оглядові
медичні

100278

додано

нанороботи на
медичні потреби

100279

додано

стрічки кінезіологічні
клейкі

100280

додано

медичні апарати
охолоджувальні для
лікування теплового
удару

100281

додано

медичні апарати
охолоджувальні для
терапевтичної
гіпотермії

100282

додано

пристосовання для
розрізування таблеток

100283

додано

маски гігієнічні на
медичні потреби

100284

додано

маски світлодіодні на
терапевтичні потреби

не змінено

Апарати та
устатковання для
освітлювання,
нагрівання,
охолоджування,
виробляння пари,
куховарення, сушіння,
вентилювання,

11 клас
Заголовок

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

водопостачання та на
санітарно-технічні
потреби

110053

хлібопекарські печі

змінено

печі для
хлібопекарень

110056

обертальні пристрої
для жарильних рожнів

змінено

пристрої для
обертання рожнів

110172

жарильні пристрої
[куховарські]

змінено
додано

апарати жарильні;

110191

жарильні для солоду

змінено

сушарки для солоду

110195

лампочки для
новорічних ялинок
електричні

змінено

ліхтарики для
новорічних ялинок
електричні

110196

номери будинків
світиві

змінено

номери будинків
світні

110211

водонагрівачі
[апарати ]

вилучено

Вилучено, оскільки
назва товару тотожна
назві «водонагрівачі»
(№ 110052)

110230

жарильні

змінено

жаровні

110329

хлібопекарське
устатковання

змінено

хлібопекарські
машини

110332

хлібопекарські
машини

змінено

хлібопічки

110350

апарати з функцією
нагрівання,
охолоджування та
розливання напоїв

змінено

апарати з функцією
нагрівання та
охолоджування для
розливання гарячих і
холодних напоїв

110358

лампи покажчиків
напрямку руху для
велосипедів

змінено

світлові покажчики
повороту для
велосипедів

110369

додано

світлові проєктори

110370

додано

димогенератори для
спецефектів

110371

додано

апарати та
устатковання для
підігрівання підлоги

110372

додано

зволожувачі повітря

110373

додано

машини для
виготовляння соєвого
молока електричні

110374

додано

кавові капсули для
електричних

гриль-жаровні
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кавоварок порожні
110375

додано

ємності з краном для
напоїв електричні

змінено

Транспортні засоби;

12 клас
Заголовок

Транспортні засоби;
апарати, що
переміщуються по
землі, повітрям або по
воді

апарати для
пересування землею,
повітрям або водою

120152

омнібуси

видалено

Вилучено, оскільки
«омнібуси» є
застарілим терміном і
тотожним сучасній
назві «автобуси»
(№120018)

120193

транспортні засоби
наземні, повітряні,
водні та рейкові

змінено

транспортні засоби
для пересування
землею, повітрям,
водою або рейками

120194

латки клейкі гумові
для ремонтування
камер шин

змінено

латки клейкі для
ремонтування камер
шин гумові

120230

кермові колеса для
транспортних засобів

змінено

керма для
транспортних засобів

120321

додано

шини для
снігоочисників

120322

додано

дзвони водолазні

120323

додано

тримачі чашок для
транспортних засобів

не змінено

Вогнепальна зброя;

13 клас
Заголовок

Вогнепальна зброя;
боєприпаси і снаряди;

боєприпаси і снаряди;

вибухові речовини;

вибухові речовини;

феєрверки

феєрверки

130045

міни [вибухові
речовини]

змінено

міни [вибухові
пристрої]

130080

пристрої сигнальні
спалахові для

змінено

пристрої сигнальні
спалахові для
23

рятувальних операцій,
вибухові або
піротехнічні

рятувальних операцій
вибухові або
піротехнічні

14 клас
Заголовок

Дорогоцінні метали та
їхні сплави;

не змінено

Дорогоцінні метали та
їхні сплави;

ювелірні вироби,
дорогоцінне та
напівдорогоцінне
каміння;

ювелірні вироби,
дорогоцінне та
напівдорогоцінне
каміння;

годинники та
хронометричні
прилади

годинники та
хронометричні
прилади

140048

гагат, необроблений
або напівоброблений

змінено

гагат необроблений
або напівоброблений

140049

мідні жетони

змінено

жетони мідні

140055

дорогоцінні метали,
необроблені або
напівоброблені

змінено

метали дорогоцінні
необроблені або
напівоброблені

140162

кільця для ключів
[рознімні кільця з
брелоками або
декоративними
маячками];

змінено

кільця для ключів
[кільця рознімні з
брелоками або
декоративними
маячками];

ланцюжки для ключів
[рознімні кільця з
брелоками або
декоративними
маячками]

змінено

ланцюжки для
ключів[кільця
рознімні з брелоками
або декоративними
маячками]

140165

ювелірні вироби з
клуазонне

змінено

ювелірні вироби з
клуазоне

140172

рознімні кільця з
дорогоцінних металів
для ключів

змінено

кільця для ключів
рознімні з
дорогоцінних металів

Музичні інструменти;

не змінено

Музичні інструменти;

15 клас
Заголовок

пюпітри для нот та
підставки під музичні
інструменти;

пюпітри для нот та
підставки під музичні
інструменти;
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диригентські палички
150096

диригентські палички
додано

паски 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;

пензлі для малювання;

пензлі для малювання;

навчальні матеріали;

навчальні матеріали;

пластмасові листи,
плівки та пакети для
обгортання і
пакування;

листи, плівки та
пакети для обгортання
і пакування
пластмасові;

друкарські шрифти,
друкарські кліше

друкарські шрифти,
друкарські кліше

160017

машинки для
гостріння олівців
електричні чи
неелектричні

змінено

машинки для
гостріння олівців
електричні або
неелектричні

160026

моделювальна глина

змінено

глина моделювальна

160036

прогумовані стрічки
[канцелярські товари]

змінено

стрічки прогумовані
[канцелярські товари]

160195

пластмаси для
моделювання

змінено

маси пластичні для
моделювання

160231

стрічки та картки
змінено
паперові для
записування
комп'ютерних програм

стрічки та картки для
записування
комп'ютерних програм
паперові

160246

сумки [пакети,

сумки [пакети,

змінено
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торбини] паперові або
пластмасові для
пакування
160249

закладки книжкові

торбини] для
пакування паперові
або пластмасові
змінено
додано

закладки для книг;
лясе

160254

підстилки паперові на
столи

змінено

підстилки на столи
паперові

160283

підставки паперові під
вмістини для напоїв

змінено

підставки під
вмістини для напоїв
паперові

160289

шафки для
канцелярських товарів
[офісне приладдя]

змінено

шафки для
канцелярських товарів
[офісне приладдя]
настільні

160293

точилки для олівців
електричні чи
неелектричні

змінено

точилки для олівців
електричні або
неелектричні

160294

серветки паперові для
знімання макіяжу

змінено

серветки для знімання
макіяжу паперові

160296

підстилки паперові під змінено
столові прибори

підстилки під столові
прибори паперові

160312

прогумоване полотно
на канцелярські
потреби

змінено

полотно прогумоване
на канцелярські
потреби

160344

вкладиші паперові для
шухляд ароматизовані
або неароматизовані

змінено

вкладиші для шухляд
ароматизовані або
неароматизовані
паперові

160355

листи паперові або
пластмасові
абсорбуючі,
призначені для
пакування харчових
продуктів

змінено

листи абсорбуючі для
пакування харчових
продуктів паперові
або пластмасові

160356

листи паперові або
пластмасові для
контролювання
вологості, призначені
для пакування
харчових продуктів

змінено

листи контролювання
вологості для
пакування харчових
продуктів паперові
або пластмасові

160363

полімерна
моделювальна глина

змінено

глина моделювальна
полімерна

17 клас
26

Заголовок

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

не змінено

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
конопачення,
ущільнювання та
ізолювання;

матеріали для
конопачення,
ущільнювання та
ізолювання;

гнучкі труби та
шланги неметалеві

гнучкі труби та
шланги неметалеві

170012

прокладки гумові для
банок

змінено

прокладки для банок
гумові

170017

каучук, необроблений
або напівоброблений

змінено

каучук необроблений
або напівоброблений

170018

гумові пробки

змінено

пробки гумові

170059

металева фольга для
ізолювання

змінено

фольги для
ізолювання металеві

170068

втулки гумові для
захисту частин машин

змінено

втулки для захисту
частин машин гумові

170070

слюда, необроблена
або частково
оброблена

змінено

слюда необроблена
або частково
оброблена

170077

сумки [пакети,
торбини] гумові для
пакування

змінено

сумки [пакети,
торбини] для
пакування гумові

170109

гумові матеріали для
відновлювання
протекторів шин

змінено

матеріали для
відновлювання
протекторів шин
гумові

170117

гума, необроблена або
напівоброблена

змінено

гума необроблена або
напівоброблена

170119

дверні стопори гумові

змінено

стопори дверні гумові

170120

віконні стопори гумові змінено

стопори віконні гумові

Вичинена шкіра і
штучна шкіра;

Вичинена шкіра і
штучна шкіра;

18 клас
Заголовок

не змінено
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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

180019

ягдташі [мисливське
споряддя]

змінено

ягдташі [мисливське
спорядження]

180029

дорожні скрині

змінено

скрині дорожні

180039

шкіра, необроблена
або напівоброблена

змінено

шкіра необроблена
або напівоброблена

180045

гумові деталі для
стремен

змінено

деталі для стремен
гумові

Будівельні та
конструкційні
матеріали неметалеві;

змінено

Будівельні та
конструкційні
матеріали неметалеві;

19 клас
Заголовок

труби жорсткі
будівельні неметалеві;

труби жорсткі
будівельні неметалеві;

асфальт, смола,
просмолювальні
матеріали будівельні і
бітум;

асфальт, смола,
просмолювальні
матеріали будівельні і
бітум;

перемісні будівельні
конструкції
неметалеві;

будівельні конструкції
перемісні
неметалеві;

пам'ятники неметалеві

пам'ятники неметалеві

190001

тумби неметалеві для
оголошень

змінено

тумби для оголошень
неметалеві

190011

гончарна глина

змінено

глина гончарна

190012

вогнетривка цегла

змінено
додано

цегла вогнетривка;

змінено

покриття дорожні

190014

асфальтові дорожні

цегла шамотна
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покриття

асфальтові

190020

рундуки ярмаркові

змінено

кіоски ярмаркові

190032

дорожні покриття
дерев'яні

змінено

покриття дорожні
дерев'яні

190044

водостічні жолоби
неметалеві для
покрівель

змінено

водостічні жолоби для
покрівель неметалеві

190049

полиці неметалеві для
камінів

змінено

полиці для камінів
неметалеві

190050

каркаси неметалеві
будівельні

змінено

каркаси будівельні
неметалеві

190065

декоративні планки
неметалеві для
карнизів

змінено

планки для карнизів
декоративні
неметалеві

190066

покрівельні накладки
неметалеві для
гідроізоляції

змінено

накладки для
гідроізоляції
покрівельні
неметалеві

190070

кришки неметалеві
оглядових колодязів

змінено

кришки оглядових
колодязів неметалеві

190077

клапани, крім
металевих або
пластмасових, для
водогінних труб

змінено

клапани для
водогінних труб
неметалеві або
непластмасові

190079

стовпи неметалеві для
ліній електропередач;

змінено

стовпи для ліній
електропередач
неметалеві;

змінено

опори для ліній
електропередач
неметалеві

опори неметалеві для
ліній електропередач

190081

огорожі неметалеві
для могил

змінено

огорожі для могил
неметалеві

190107

зовнішні заслони
неметалеві та
нетекстильні

змінено

заслони зовнішні
неметалеві та
нетекстильні

190108

платформи неметалеві
для запускання ракет

змінено

платформи для
запускання ракет
неметалеві

190115

дорожні плити світиві

змінено

плити дорожні світні

190128

декоративні планки
будівельні неметалеві

змінено

планки будівельні
декоративні
неметалеві

190130

матеріали для
зовнішнього
облицювання стін

змінено

матеріали для
зовнішнього
облицювання стін
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неметалеві будівельні

будівельні неметалеві

190131

накладки для
гідроізоляції
неметалеві будівельні

змінено

накладки для
гідроізоляції
будівельні неметалеві

190137

сигнальні панелі
несвітиві немеханічні
неметалеві

змінено

панелі сигнальні
несвітні немеханічні
неметалеві

190138

матеріали для
внутрішнього
облицювання стін
неметалеві будівельні

змінено

матеріали для
внутрішнього
облицювання стін
будівельні неметалеві

190150

матеріали для
внутрішнього
облицювання
неметалеві будівельні

змінено

матеріали для
внутрішнього
облицювання
будівельні неметалеві

190154

дверні панелі
неметалеві

змінено

панелі дверні
неметалеві

190164

знаки дорожні
несвітиві та
немеханічні
неметалеві

змінено

знаки дорожні
несвітні та
немеханічні
неметалеві

190165

знаки несвітиві та
немеханічні
неметалеві

змінено

знаки несвітні та
немеханічні
неметалеві

190187

тумби неметалеві для
швартування

змінено

кнехти швартовні
неметалеві

190188

плавучі причали
неметалеві для
швартування суден

змінено

плавучі причали для
швартування суден
неметалеві

190191

армувальні матеріали
неметалеві будівельні

змінено

армувальні матеріали
будівельні неметалеві

190195

бакени несвітиві
неметалеві

змінено

бакени несвітні
неметалеві

190198

опалубки неметалеві
для бетону

змінено

опалубки для бетону
неметалеві

190199

конструкції
неметалеві для
паркування
велосипедів

змінено

конструкції для
паркування
велосипедів
неметалеві

190200

дорожні покриття
неметалеві

змінено

покриття дорожні
неметалеві

190203

кабіни неметалеві для
переодягання

змінено

кабіни для
переодягання
неметалеві

190205

кабіни неметалеві для

змінено

кабіни для фарбування
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фарбування
пульверизатором

пульверизатором
неметалеві

190208

віконні рами
неметалеві

змінено

рами віконні
неметалеві

190209

дверні рами
неметалеві;

змінено

рами дверні
неметалеві;

дверні коробки
неметалеві

змінено

коробки дверні
неметалеві

190210

каркаси неметалеві
для теплиць

змінено

каркаси для теплиць
неметалеві

190213

плитка неметалева
будівельна

змінено

плитка будівельна
неметалева

190216

ковпаки неметалеві на
димарі

змінено

ковпаки на димарі
неметалеві

190219

дорожні плити
неметалеві

змінено

плити дорожні
неметалеві

190240

покрівлі неметалеві з
вмонтованими
фотоелектричними
елементами

змінено

покрівлі з
вмонтованими
фотоелектричними
елементами
неметалеві

190247

таблички неметалеві
для надгробних
каменів

змінено

таблички для
надгробних каменів
неметалеві

190256

колони неметалеві
будівельні

змінено

колони будівельні
неметалеві

190257

кронштейни
неметалеві будівельні

змінено

кронштейни
будівельні неметалеві

190258

матеріали для
зовнішнього
облицювання
неметалеві будівельні

змінено

матеріали для
зовнішнього
облицювання
будівельні неметалеві

190260

гумові опори для
сейсмічної ізоляції
будівель

змінено

опори для сейсмічної
ізоляції будівель
гумові

190265

додано

кабіни
звукопоглинальні
перемісні неметалеві

190266

додано

панелі акустичні
неметалеві

не змінено

Меблі, дзеркала,

20 клас
Заголовок

Меблі, дзеркала,
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картинні рами;

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

200005

жовтий бурштин

змінено

бурштин

200016

затискачі неметалеві
для кабелів і труб

змінено

затискачі для кабелів і
труб неметалеві

200018

китовий вус,
необроблений або
напівоброблений

змінено

китовий вус
необроблений або
напівоброблений

200050

крісла [стільці];

змінено

стільці;

стільці

крісла [стільці]

200065

вмістини неметалеві
на скраплене паливо

змінено

вмістини для
скрапленого палива
неметалеві

200068

контейнери
неметалеві [для
зберігання,
перевезення]

змінено

контейнери для
зберігання,
перевезення
неметалеві

200080

гачки неметалеві
вішалок для одягу

змінено

гачки вішалок для
одягу неметалеві

200103

котушки неметалеві
немеханічні для
гнучких шлангів

змінено

котушки для гнучких
шлангів немеханічні
неметалеві

200112

кришки неметалеві
для вмістин

змінено

кришки для вмістин
неметалеві

200120

підставки неметалеві
під бочки

змінено

підставки під бочки
неметалеві

200139

коліщата неметалеві
для ліжок

змінено

коліщата для ліжок
неметалеві

200149

коліщата неметалеві
для меблів

змінено

коліщата для меблів
неметалеві

200153

перламутр,
необроблений або

змінено

перламутр
необроблений або
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напівоброблений

напівоброблений

200155

номери будинків
несвітиві неметалеві

змінено

номери будинків
несвітні неметалеві

200167

бісерні занавіски
декоративні

змінено

занавіски бісерні для
декорування

200174

вмістища неметалеві і
немуровані;

змінено

резервуари неметалеві
і немуровані;

резервуари неметалеві
і немуровані

змінено

вмістища неметалеві і
немуровані;

200181

замки неметалеві для
транспортних засобів

змінено

замки для
транспортних засобів
неметалеві

200206

ємності неметалеві
для замішування
вапняного розчину

змінено

ємності для
замішування
вапняного розчину
неметалеві

200211

обручі неметалеві на
барила

змінено

обручі на барила
неметалеві

200224

кріпильні гвинти
неметалеві для тросів

змінено

кріпильні гвинти для
тросів неметалеві

200236

клапани пластмасові
для водогінних труб

змінено

клапани для
водогінних труб
пластмасові

200238

пляшкові футляри
дерев'яні

змінено

футляри для пляшок
дерев'яні

200244

поштові скриньки,
крім металевих або
мурованих

змінено

поштові скриньки
неметалеві і
немуровані

200251

бочки неметалеві для
швартування

змінено

буї швартовні
неметалеві

200260

картки-ключі
пластмасові
некодовані та
немагнітні

змінено

картки-ключі
некодовані та
немагнітні
пластмасові

200261

дзеркальні плитки

змінено

плитка дзеркальна

200269

внутрішні заслони
віконні плетені
дерев'яні;

змінено

заслони віконні
внутрішні плетені
дерев'яні

внутрішні штори
віконні плетені
дерев'яні

змінено

штори віконні
внутрішні плетені
дерев'яні

внутрішні заслони
віконні [предмети

змінено

заслони віконні
внутрішні [предмети

200272
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інтер'єру];

інтер'єру];

внутрішні штори
віконні [предмети
інтер'єру]

змінено

штори віконні
внутрішні [предмети
інтер'єру]

200273

дверні ручки
неметалеві

змінено

ручки дверні
неметалеві

200281

внутрішні заслони
віконні паперові;

змінено

заслони віконні
внутрішні паперові;

внутрішні штори
віконні паперові

змінено

штори віконні
внутрішні паперові

внутрішні заслони
віконні текстильні;

змінено

заслони віконні
внутрішні текстильні;

внутрішні штори
віконні текстильні

змінено

штори віконні
внутрішні текстильні

200283

дверні дзвоники
неметалеві
неелектричні

змінено

дзвоники дверні
неелектричні
неметалеві

200285

гвинтові накривки
неметалеві для
пляшок

змінено

гвинтові накривки для
пляшок неметалеві

200286

дверні молотки
неметалеві

змінено

молотки дверні
неметалеві

200291

хомути неметалеві для
кріплення труб

змінено

хомути для кріплення
труб неметалеві

200294

рознімні кільця для
ключів неметалеві

змінено

кільця для ключів
рознімні неметалеві

200296

дверні стопори, крім
металевих або
гумових

змінено

стопори дверні
неметалеві і негумові

200297

віконні стопори, крім
металевих або
гумових

змінено

стопори віконні
неметалеві і негумові

200298

віконні шпінгалети
неметалеві

змінено

шпінгалети віконні
неметалеві

200299

віконні засувки
неметалеві

змінено

засувки віконні
неметалеві

200300

дверні шпінгалети
неметалеві

змінено

шпінгалети дверні
неметалеві

200301

ящики для
інструментів
неметалеві порожні

змінено

ящики для
інструментів порожні
неметалеві

200302

великогабаритні
ящики для

змінено

великогабаритні
ящики для

200282
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інструментів
неметалеві порожні

інструментів порожні
неметалеві

200304

вішалки неметалеві
для сумок

змінено

вішалки для сумок
неметалеві

200306

кронштейни
неметалеві для меблів

змінено

кронштейни для
меблів неметалеві

200335

пристрої для
зачиняння дверей
неелектричні
неметалеві;

не змінено

пристрої для
зачиняння дверей
неелектричні
неметалеві;

дверні пружини
неелектричні
неметалеві

змінено

пружини дверні
неелектричні
неметалеві

200340

додано

пристрої для
відчиняння дверей
неелектричні
неметалеві

200341

додано

пристрої для
відчиняння вікон
неелектричні
неметалеві

200342

додано

пристрої для
зачиняння вікон
неелектричні
неметалеві

200343

додано

ролики для віконних
рам неметалеві

200344

додано

замки навісні, крім
електронних,
неметалеві

200345

додано

тумби з
умивальниками для
ванних кімнат [меблі]

змінено

Домашнє або кухонне
начиння і вмістини;

21 клас
Заголовок

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

щітки, крім пензлів
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для малювання;

для малювання;

щіткові матеріали;

матеріали для
виготовляння щіток;

знаряддя для чищення
та прибирання;

знаряддя для чищення
та прибирання;

необроблене або
напівоброблене скло,
крім будівельного;

скло необроблене або
напівоброблене, крім
будівельного скла;

скляний,
порцеляновий та
глиняний посуд

скляний,
порцеляновий та
глиняний посуд

210005

металеві мочалки для
чищення

змінено

мочалки для чищення
металеві

210044

посудини скляні
кулясті

змінено

кулі декоративні
скляні

210066

мочалки чистильні
металеві для
кухонного посуду

змінено

мочалки для чищення
кухонного посуду
металеві

210145

сковороди-гриль
[куховарське
начиння];

змінено

решітки для жарення
[куховарське
начиння];

решітки для жарення
[куховарське начиння]

змінено

сковороди-гриль
[куховарське начиння]

200149

скло, необроблене або
напівоброблене, крім
будівельного

змінено

скло, крім
будівельного,
необроблене або
напівоброблене

210180

підноси паперові на
побутові потреби

змінено

підноси на побутові
потреби паперові

210195

пудрениці

змінено

пудрениці порожні

210211

посудинки металеві
змінено
для готування льоду
та заморожених напоїв

посудинки для
готування льоду та
заморожених напоїв
металеві

210226

урни*

змінено

ємності з краном для
напоїв неелектричні

210341

ящики віконні для
рослин

змінено

ящики для рослин
віконні

210344

прилади для знімання
макіяжу

змінено

приладдя для знімання
макіяжу

210406

дифузори
ароматичних олій,
крім паличок-

змінено

дифузори
ароматичних олій,
крім паличокдифузорів, електричні
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дифузорів

та неелектричні
додано

210409

відерця для
використаних
підгузків;
кошики для
використаних
пелюшок

210410

додано

вмістини з
алюмінієвої фольги
одноразові на
побутові потреби

210411

додано

трубки для чищення
часнику катанням

210412

додано

витискачі зубної пасти
з тюбиків

210413

додано

насадки для аерації
вина

210414

додано

миски для годування
домашніх тварин

210415

додано

миски для годування
домашніх тварин
автоматичні

210416

додано

підігрівачі свічок
електричні та
неелектричні

210417

додано

ганчірки для посуду

не змінено

Троси та мотузки;

22 клас
Заголовок

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,

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

крім паперових,
картонних, гумових
або пластмасових;

волокно текстильне
необроблене та його
замінники

волокно текстильне
необроблене та його
замінники

220013

конопляне волокно

змінено

волокно конопляне

220018

кокосове волокно

змінено

волокно кокосове

220069

сумки [пакети,
торбини] текстильні
для пакування

змінено

сумки [пакети,
торбини] для
пакування текстильні

220086

перев'язувальні нитки
неметалеві на
сільськогосподарські
потреби

змінено

перев'язувальні нитки
на
сільськогосподарські
потреби неметалеві

додано

мішки для брудної
білизни

220118

23 клас
Заголовок

Пряжа і нитки для
текстильного
використання

не змінено

Пряжа і нитки для
текстильного
використання

230018

гумові нитки для
текстильного
використання

змінено

нитки для
текстильного
використання гумові

230032

нитки металеві для
вишивання

змінено

нитки для вишивання
металеві

Тканини та замінники
тканин;

не змінено

Тканини та замінники
тканин;

24 клас
Заголовок

білизна для
домашнього
господарства;

білизна для
домашнього
господарства;

занавіски текстильні
або пластмасові

занавіски текстильні
або пластмасові

240003

тканини, подібні до
шкур тварин

змінено

240006

полотнища з написами змінено
або зображеннями

тканини, що імітують
шкури тварин
полотнища з написами
чи зображеннями
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текстильні або
пластмасові

текстильні або
пластмасові

240012

текстильні матеріали

змінено

матеріали текстильні

240034

дорожні пледи
[покривала]

змінено

пледи дорожні
[покривала]

240057

прогумоване полотно,
крім призначеного на
канцелярські потреби

змінено

полотно прогумоване,
крім призначеного на
канцелярські потреби

240082

дверні занавіски

змінено

занавіски дверні

240098

неткані текстильні
матеріали

змінено

неткані матеріали
текстильні

240113

підстилки текстильні
під столові прибори

змінено

підстилки під столові
прибори текстильні

Заголовок

Одяг, взуття,
наголовні убори

не змінено

Одяг, взуття,
наголовні убори

250021

кашне

змінено
додано

шарфи-снуди;

змінено

деталі для взуття
металеві

250188

додано

одяг з латексу

250189

додано

рашгарди

250190

додано

одяг з вмонтованими
світлодіодами [LED]

250191

додано

хустки наголовні

250192

додано

бюстгальтери
самоклейні

не змінено

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

25 клас

250048

деталі металеві для
взуття

бафи

26 клас
Заголовок

Мереживо, тасьма і
вишиті вироби, та
стрічки і банти
галантерейні;
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
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260038

оздоби для волосся,
декоративні

змінено

оздоби для волосся
декоративні

260121

папільйотки паперові
для завивання волосся

змінено

папільйотки для
завивання волосся
паперові

260144

додано

клейкі стрічки для
підтримування грудей

260145

додано

клейкі стрічки для
одягу

змінено

Килими, рогожі, мати,
лінолеум та інші
матеріали для
покривання готової
підлоги;

27 клас
Заголовок

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

покриви настінні
нетекстильні
270008

придверні підстилки

змінено

підстилки придверні

270013

покриви настінні
декоративні
нетекстильні

змінено

покриви настінні
нетекстильні

Ігри, іграшки та
забавки;

не змінено

Ігри, іграшки та
забавки;

28 клас
Заголовок

відеоігрові апарати;

відеоігрові апарати;

гімнастичні та
спортивні товари;

гімнастичні та
спортивні товари;

прикраси для
новорічних ялинок

прикраси для
новорічних ялинок

280119

прикраси для
новорічних ялинок,
крім світильних і
кондитерських
виробів

змінено

прикраси для
новорічних ялинок,
крім ліхтариків, свічок
і кондитерських
виробів

280142

альпіністське
споряддя

змінено

альпіністське
спорядження

додано

ігрові будинки для
дітей

280257
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280258

додано

пахові раковини для
занять спортом

280259

додано

бирки на сумки для
гольфа

280260

додано

сани для скелетону

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,
овочі та плоди;

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

желе, джеми, варення;
яйця;

желе, джеми, варення;
яйця;

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

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

харчові олії та жири

харчові олії та жири

290013

кров'яна ковбаса

змінено

ковбаса кров'яна

290030

овочі скуховарені

змінено

овочі приготовані

290052

соєві боби
законсервовані
харчові

змінено

соєві боби харчові
законсервовані

290054

суміші, що містять
жири, для бутербродів

змінено

жирові суміші для
бутербродів

290071

кумис [молочний
напій]

змінено

кумис

290157

тагіні [паста з насіння
кунжуту]

змінено

тагіні

290158

хумус [паста з нуту]

змінено

хумус

290161

кисломолочні сири

змінено

сири кисломолочні

290162

кімчі [квашена
овочева страва]

змінено

кімчі

290165

айвар
[законсервований
перець]

змінено

перець
законсервований

290181

сметана [сквашені
вершки]

змінено

сметана

290182

ряжанка [сквашене
топлене молоко]

змінено

молоко пряжене
сквашене
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290183

простокваша [скисле
молоко]

змінено

молоко сквашене

290194

бульгогі [корейська
страва з яловичини]

змінено

бульгогі

290199

гуакамоле [пюре з
авокадо]

змінено

гуакамоле

290208

кальбі [м’ясна страва
на грилі ]

вилучено

Вилучено, оскільки
не є загальновідомою
назвою за межами
регіону і потребує
пояснень в дужках.
(Назви, які
потребують
роз’яснень, будуть
розглядатись
Комітетом експертів
на наступних сесіях і
при необхідності
будуть відредаговані
або вилучені)

290209

ескамолес [їстівні
яйця мурах оброблені]

змінено

личинки мурах їстівні
оброблені

290230

юба [плівка з соєвого
молока]

змінено

плівка з соєвого
молока

290234

додано

темпе

290235

додано

сатай

290236

додано

овочі оброблені

290237

додано

фрукти оброблені

290238

додано

рататуй

290239

додано

конфі з качки

290240

додано

андуєт

290241

додано

ковбаси з вівсяним
борошном

290242

додано

касуле

290243

додано

шукрут

290244

додано

оладки картопляні

290245

додано

омлети

290246

додано

голубці

290247

додано

концентрати на основі
овочів для
куховарення

290248

додано

концентрати на основі
фруктів для
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куховарення
290249

додано

намазки на основі
овочів

290250

додано

агар-агар на кулінарні
потреби

290251

додано

молюски неживі

290252

додано

кварк

290253

додано

сир кисломолочний
зернений

290254

додано

напої молочнокислі

290255

додано

квітки їстівні сушені

290256

додано

імбир зацукрований

290257

додано

імбир
законсервований

290258

додано

імбир маринований

не змінено

Кава, чай, какао та
замінники кави;

30 клас
Заголовок

300013

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

рис, макаронні вироби
та локшина;

тапіока і саго;

тапіока і саго;

борошно та зернові
продукти;

борошно та зернові
продукти;

хліб, хлібобулочні та
кондитерські вироби;

хліб, хлібобулочні та
кондитерські вироби;

шоколад;

шоколад;

морозиво, сорбети та
інші харчові льоди;

морозиво, сорбети та
інші харчові льоди;

цукор, мед, меляса;

цукор, мед, меляса;

дріжджі, пекарські
порошки;

дріжджі, пекарські
порошки;

сіль, присмаки,
прянощі, трави
законсервовані;

сіль, присмаки,
прянощі, трави
законсервовані;

оцет, соуси та інші
приправи;

оцет, соуси та інші
приправи;

лід (заморожена вода)

лід (заморожена вода)

прісний хліб

змінено

хліб прісний
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300020

солодощі [цукерки]

змінено

солодощі;
цукерки

не змінено
додано

карамелі [цукерки];

кондитерські вироби;

не змінено

кондитерські вироби з
цукром

змінено

кондитерські вироби;
кондитерські вироби з
цукру

300068

петіфури [тістечка]

змінено

петіфури

300073

імбир [прянощі]

змінено

імбир мелений

300089

макаруни
[кондитерські вироби]

змінено

макаруни

300125

сорбети [льоди]

змінено

шербети[льоди];

300032
300042

карамелі [цукерки]

карамелі [солодощі]

сорбети [льоди]
300153

цукерки*

змінено

цукор льодяниковий*

300163

кускус [манна крупа]

змінено

кускус

300194

місо [приправа];

місо

соєва паста [приправа]

змінено
вилучено

300209

песто [соус]

змінено

песто

300223

вареники [вироби з
тіста з начинкою]

вилучено

Вилучено, оскільки
назва товару не є
загальновідомою за
межами регіону і
назва аналогічна назві
«равіолі» (№ 300117).
Крім того вареники
асоціюються зі
стравами різних країн,
що приготовані за
тими ж рецептами і де
вони відомі під своїми
місцевими назвами

300224

пельмені [вироби з
тіста з м'ясною
начинкою]

змінено

пельмені

300231

баоцзи [парові
пиріжки з начинкою]

змінено

баоцзи

300233

цзяоцзи [вироби з
тіста з начинкою]

змінено

цзяоцзи

300234

рамен [японська
страва на основі
локшини]

змінено

рамен

300235

окономіякі [японські

змінено

млинці солоні
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солоні млинці]
300236

суміші для тіста для
окономіякі [японських
солоних млинців]

змінено

суміші для готування
солоних млинців

300238

кімбап [корейська
рисова страва]

змінено

рис, загорнутий у
морські водорості,
оброблений

300251

онігірі [рисова кульки] змінено

онігірі

300265

ломпер [тонкі
картопляні коржики]

змінено

тонкі коржики на
основі картоплі

300266

зефір [кондитерські
вироби]

вилучено

Вилучено, оскільки
зефір за способом
приготування і
рецептурою нагадує
такий виріб як
«пастила
(кондитерські
вироби)» (№ 300267)

300267

пастила [кондитерські
вироби]

змінено

фруктові кондитерські
вироби

300268

сенбей [рисові
крекери]

змінено

крекери рисові

300269

кімчіджон [млинці з
квашених овочів]

змінено

млинці з кімчі

300275

додано

хліб безглютеновий

300276

додано

тамаринд [приправа]

300277

додано

лакса

300278

додано

профітролі

300279

додано

круасани

300280

додано

булочки з листкового
тіста з шоколадною
начинкою;
шоколатіни

300281

додано

чай з бурих
водоростей

300282

додано

крем-брюле

300283

додано

суміші для кляру

300284

додано

папір вафельний
їстівний

300285

додано

макаруни кокосові

300286

додано

кавові капсули
заповнені

300287

додано

вода з апельсинового
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цвіту на кулінарні
потреби
300288

додано

льоди із смаковими
добавками

300289

додано

нуга

300290

додано

гаріса [приправа]

300291

додано

паста з імбиру
[присмака]

не змінено

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

31 клас
Заголовок

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

сире та необроблене
зерно і насіння;

сире та необроблене
зерно і насіння;

свіжі фрукти та овочі,
свіжі трави;

свіжі фрукти та овочі,
свіжі трави;

живі рослини і квіти;

живі рослини і квіти;

цибулини, розсада,
сіянці та насіння для
сівби;

цибулини, розсада,
сіянці та насіння для
сівби;

живі тварини;

живі тварини;

корми та напої для
тварин;

корми та напої для
тварин;

солод

солод
310004

горіхи [плоди]

змінено

горіхи необроблені

310107

рослини засушені
декоративні

змінено

рослини засушені для
декорування

310168

додано

молюски живі

310169

додано

наживки для
рибалення сублімовані

310170

додано

квітки їстівні свіжі

310171

додано

імбир свіжий

310172

додано

соєві боби свіжі

310173

додано

рослини роду коноплі

310174

додано

рослини роду коноплі
необроблені
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32 клас
Заголовок

Пиво;

не змінено

Пиво;

безалкогольні напої;

безалкогольні напої;

мінеральні та газовані
води;

мінеральні та газовані
води;

фруктові напої та
фруктові соки;

фруктові напої та
фруктові соки;

сиропи та інші
безалкогольні
складники для
виготовляння напоїв

сиропи та інші
безалкогольні
складники для
виготовляння напоїв

320009

есенції для
виготовляння напоїв

змінено

безалкогольні есенції
для виготовляння
напоїв

320048

квас [безалкогольний
напій]

змінено

квас

320061

додано

безалкогольні напої з
сухофруктів

320062

додано

шенді

33 клас
Заголовок

Алкогольні напої, крім не змінено
пива;

Алкогольні напої, крім
пива;

алкогольні складники
для виготовляння
напоїв

алкогольні складники
для виготовляння
напоїв

330008

перегінні алкогольні
напої

змінено

спиртні напої,
одержані шляхом
перегонки

330036

ніра [алкогольний
напій на основі
цукрової тростини]

змінено

алкогольні напої на
основі цукрової
тростини

330037

байцзю [китайський
алкогольний напій]

змінено

спиртні напої,
одержані шляхом
перегонки, на основі
зерна
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34 клас
Заголовок

Тютюн та замінники
тютюну;

не змінено

Тютюн та замінники
тютюну;

сигарети та сигари;

сигарети та сигари;

сигарети електронні та
вапоризатори для
курців;

сигарети електронні та
вапоризатори для
курців;

курильне приладдя;

курильне приладдя;

сірники

сірники

340045

додано

кальяни

не змінено

Рекламування;

35 клас
Заголовок

Рекламування;
керування
підприємницькою
діяльністю;

керування
підприємницькою
діяльністю;

адміністрування у
сфері
підприємницької
діяльності;

адміністрування у
сфері
підприємницької
діяльності;

офісні роботи

офісні роботи

350026

репродукування
документів

вилучено

Вилучено, оскільки
може включати
послуги, що належать
до інших класів,
наприклад
«оцифровування
документів
(сканування» (№
420210, «друкування»
(№ 400111), «послуги
з фотокопіювання» (№
350009)
забезпечування
інформацією у сфері
підприємницької
діяльності

350065

інформування щодо
підприємницької
діяльності

змінено

350069

послуги з релокації
для підприємств

змінено

адміністративні
послуги з релокації
підприємств

350082

організовування
ярмарків на

змінено

організовування
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комерційні або
рекламні потреби

ярмарків

350084

рекламування через
комп'ютерну мережу в
режимі он-лайн

змінено

рекламування через
комп'ютерну мережу в
режимі онлайн

350093

комерційне
інформування та
поради для
споживачів у виборі
товарів і послуг

змінено

забезпечування
комерційною
інформацією та
порадами для
споживачів у виборі
товарів і послуг

350110

надавання інформації
щодо комерційних та
ділових контактів

змінено

забезпечування
інформацією щодо
комерційних та
ділових контактів

350112

оптимізація
відвідуваності
веб-сайтів

змінено

послуги з оптимізації
трафіку вебсайтів

350113

рекламування з
оплатою переходів на
веб-сторінку за
рекламним
оголошенням

змінено

рекламування з
оплатою переходів на
вебсторінку за
рекламним
оголошенням

350118

послуги з керування
змінено
підприємницькими
проектами для об'єктів
будівництва

послуги з керування
підприємницькими
проєктами для об'єктів
будівництва

350119

забезпечування
інформацією в сфері
підприємницької
діяльності за
допомогою веб-сайтів

змінено

забезпечування
інформацією в сфері
підприємницької
діяльності за
допомогою вебсайтів

350121

розробляння
рекламних матеріалів

змінено

розробляння
рекламних концепцій

350127

веб-індексування на
комерційні або
рекламні потреби

змінено

індексування
вебсайтів на
комерційні або
рекламні потреби

350145

послуги щодо
змінено
роздрібного продажу
завантажних музичних
творів у цифровому
форматі в режимі онлайн

послуги щодо
роздрібного продажу
завантажних музичних
творів у цифровому
форматі в режимі
онлайн

350146

послуги щодо
роздрібного продажу
завантажних

послуги щодо
роздрібного продажу
завантажних

змінено
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рингтонів у режимі
он-лайн
змінено

послуги щодо
роздрібного продажу
завантажних та
попередньо записаних
музичних творів та
фільмів у режимі
онлайн

350160

додано

забезпечування
відгуками від
користувачів на
комерційні або
рекламні потреби

350161

додано

забезпечування
рейтингами від
користувачів на
комерційні або
рекламні потреби

350162

додано

послуги телефонних
комутаторів

350163

додано

послуги щодо
роздрібного продажу
хлібобулочних
виробів

350164

додано

складання профілю
цільової аудиторії на
комерційні або
маркетингові потреби

350165

додано

адміністративні
послуги для
направляння до
лікарів за
спеціалізацією

не змінено

Страхування;

350147

послуги щодо
роздрібного продажу
завантажних та
попередньо записаних
музичних творів та
фільмів у режимі онлайн

рингтонів у режимі
онлайн

36 клас
Заголовок

360059

Страхування;
фінансові операції;

фінансові операції;

кредитно-грошові
операції;

кредитно-грошові
операції;

операції з нерухомим
майном

операції з нерухомим
майном

фінансове

змінено

забезпечування
фінансовою
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інформування

інформацією

360060

страхове
інформування

змінено

забезпечування
страховою
інформацією

360113

забезпечування
фінансовою
інформацією за
допомогою веб-сайтів

змінено

забезпечування
фінансовою
інформацією за
допомогою вебсайтів

360123

додано

операції з нерухомим
майном

360124

додано

електронне
переказування
віртуальних валют

360125

додано

фінансове оцінювання
об’єктів
інтелектуальної
власності

360126

додано

готування цінової
інформації для
оцінювання витрат

360127

додано

краудфандинг

360128

додано

послуги оплати
електронним
гаманцем

360129

додано

фінансові операції з
обмінювання
віртуальних валют

змінено

Послуги зі
споруджування;

37 клас
Заголовок

Споруджування
будівель;
ремонтування;

послуги із
встановлювання і
ремонтування;

послуги з
встановлювання
устатковання

добування копалин,
буріння свердловин
для добування нафти
та газу

370046

ремонтування і
технічне
обслуговування
кінопроекторів

змінено

ремонтування і
технічне
обслуговування
кінопроєкторів

370076

знищування щурів

вилучено

Вилучено, оскільки в
37 і 40 класах є дві
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окремі послуги щодо
знищування
шкідників, а саме:
«знищування
шкідників, крім у
сільському
господарстві,
аквакультурі,
плодівництві та
лісівництві» (№
370091) та
«знищування
шкідників, у
сільському
господарстві,
аквакультурі,
плодівництві та
лісівництві» (440168).
Щурів відносять до
шкідників і послуги
щодо їх знищування
мають бути
розподілені між цими
класами
370104

інформування щодо
споруджування

змінено

забезпечування
інформацією щодо
споруджування

370105

інформування щодо
ремонтування

змінено

забезпечування
інформацією щодо
ремонтування

370151

додано

заряджання
електричних
транспортних засобів

370152

додано

послуги з
утримування будинків
[послуги з
прибирання]

370153

додано

послуги із заряджання
акумуляторів
стільникових
телефонів

38 клас
Заголовок

Телекомунікаційні
послуги

не змінено

Телекомунікаційні
послуги

380027

інформування щодо
телекомунікаційних

змінено

забезпечування
інформацією у сфері
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послуг

телекомунікаційних
послуг

380046

передавання вітальних
листівок он-лайн

змінено

передавання
онлайнових вітальних
листівок

380050

забезпечування
спілкування на
форумах у режимі онлайн

змінено

забезпечування
спілкування на
форумах у режимі
онлайн

380054

додано

передавання подкастів

380055

додано

прокат смартфонів

не змінено

Перевезення;

39 клас
Заголовок

Перевезення;
пакування і зберігання
товарів;

пакування і зберігання
товарів;

влаштовування
подорожей

влаштовування
подорожей

390076

інформування щодо
зберігання*

змінено

забезпечування
інформацією щодо
послуг зі зберігання

390077

інформування щодо
перевезення

змінено

забезпечування
інформацією щодо
перевезень

390085

рятування на воді

змінено

підводне рятування
майна

390098

інформування про рух
транспорту

змінено

забезпечування
інформацією щодо
руху транспорту

390117

організація послуг
пасажирських
перевезень для інших
через інтернетдодатки

змінено

влаштовування
пасажирських
перевезень для інших
через онлайнові
додатки

390118

додано

послуги з керування
дронами цивільного
призначення

390119

додано

допомога в
отримуванні
туристичних віз та
проїзних документів
для осіб, що
виїжджають за кордон
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390120

додано

послуги з пошуку
попутників

змінено

Обробляння
матеріалів;

40 клас
Заголовок

Обробляння
матеріалів

переробляння відходів
і сміття;
очищання повітря та
іонізування води;
друкарські послуги;
консервування
харчових продуктів та
напоїв
змінено

забезпечування
інформацією щодо
обробляння матеріалів

400130

додано

пастеризування
харчових продуктів та
напоїв

400131

додано

виготовляння вина для
інших

400132

додано

консультування у
сфері виготовляння
вина

не змінено

Освіта

400087

інформування щодо
обробляння матеріалів

41 клас
Заголовок

Освіта
забезпечування
навчання

забезпечування
навчання

розважальні послуги

розважальні послуги

влаштовування
спортивних і
культурних заходів

влаштовування
спортивних і
культурних заходів

410048

інформування щодо
освіти

змінено

забезпечування
інформацією у сфері
освіти

410050

інформування щодо
розваг

змінено

забезпечування
інформацією у сфері
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розваг
410064

інформування щодо
відпочинку

змінено

забезпечування
інформацією щодо
відпочинку та розваг

410091

публікування
електронних книжок
та журналів у режимі
он-лайн

змінено

публікування
електронних книжок
та журналів у режимі
онлайн

410094

ігрові послуги, що
надаються в режимі
он-лайн через
комп'ютерну мережу

змінено

ігрові послуги, що
надаються в режимі
онлайн через
комп'ютерну мережу

410099

забезпечування
незавантажними
електронними
публікаціями в режимі
он-лайн

змінено

забезпечування
незавантажними
електронними
публікаціями в режимі
онлайн

410200

забезпечування
незавантажними
музичними творами в
режимі он-лайн

змінено

забезпечування
незавантажними
музичними творами в
режимі онлайн

410201

забезпечування
незавантажними
відеозаписами в
режимі он-лайн

змінено

забезпечування
незавантажними
відеозаписами в
режимі онлайн

410224

послуги з
світломонтування для
заходів

змінено

послуги світлотехніків
з освітлювання для
заходів

410226

додано

забезпечування
відгуками від
користувачів на
розважальні або
культурні потреби

410227

додано

забезпечування
рейтингами від
користувачів на
розважальні або
культурні потреби

410228

додано

прокат навчальних
симуляторів

410229

додано

послуги з оцінювання
рівня фізичної
підготовленості на
навчальні потреби

410230

додано

розмальовування
обличчя на
розважальні потреби
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42 клас
Заголовок

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

змінено

послуги з
промислового
аналізування та
промислового
досліджування;

Наукові і технологічні
послуги та
досліджування і
розробки, що їх
стосуються;
послуги з
промислового
аналізування,
промислового
досліджування та
промислового
дизайну;

проектування та
розробляння
комп’ютерного
апаратного і
програмного
забезпечення

контролювання якості
та послуги з
аутентифікації;
проєктування та
розробляння
комп’ютерного
апаратного і
програмного
забезпечення

420038

будівельне
проектування

змінено

будівельне
проєктування

420048

проектування
інтер'єру

змінено

проєктування
інтер'єру

420061

проведення
досліджень технічних
проектів

змінено

проведення
досліджень технічних
проєктів

420139

проектування
комп'ютерного
програмного
забезпечення

змінено

проєктування
комп'ютерного
програмного
забезпечення

420141

консультування щодо
проектування та
розробляння
комп'ютерного
апаратного
забезпечення

змінено

консультування щодо
проєктування та
розробляння
комп'ютерного
апаратного
забезпечення

420194

проектування
комп'ютерних систем

змінено

проєктування
комп'ютерних систем

420199

створювання та
обслуговування веб-

змінено

створювання та
обслуговування
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сайтів для інших

вебсайтів для інших

420200

розміщування
комп'ютерних сайтів
[веб-сайтів]

змінено

послуги з хостингу
вебсайтів

420205

прокат веб-серверів

змінено

прокат вебсерверів

420212

надавання наукової
інформації, порад,
консультацій щодо
зменшування викидів
вуглекислого газу

змінено

забезпечування
науковою
інформацією,
порадами,
консультаціями щодо
зменшування викидів
вуглекислого газу

420219

консультування щодо
розробляння вебсайтів

змінено

консультування щодо
розробляння вебсайтів

420227

забезпечування
інформацією з
комп'ютерних
технологій та
програмування за
допомогою веб-сайтів

змінено

забезпечування
інформацією щодо
комп'ютерних
технологій та
програмування за
допомогою вебсайтів

420230

аутсорсингові послуги змінено
у сфері інформаційних
технологій

інформаційнотехнологічні послуги,
що надаються на
основі аутсорсингу

420240

створювання та
розробляння індексів
інформації на основі
веб-сайтів для інших
[послуги у сфері
інформаційних
технологій]

змінено

створювання та
розробляння каталогів
інформації на основі
вебсайтів для інших
[послуги у сфері
інформаційних
технологій]

420259

додано

прокат лічильників
для обліку
споживання енергії

420260

додано

послуги з
аутентифікації
користувачів, що
використовують
технології для
виконання
комерційних операцій
в електронній торгівлі

420261

додано

послуги з
аутентифікації
користувачів, що
використовують
57

технології єдиного
входу до онлайнових
програмних додатків

43 клас
Заголовок

Послуги із
забезпечування їжею
та напоями;

не змінено

забезпечування
тимчасовим житлом
430199

надавання інформації
та порад стосовно
приготування страв

430201

Послуги із
забезпечування їжею
та напоями;
забезпечування
тимчасовим житлом

змінено

надавання інформації
та порад щодо
приготування страв

додано

послуги кальянних

змінено

Медичні послуги;

44 клас
Заголовок

Медичні послуги;
ветеринарні послуги;

ветеринарні послуги;

гігієнічне та
косметичне
обслуговування людей
або тварин;

гігієнічне та
косметичне
обслуговування людей
або тварин;

послуги в сільському
господарстві,
плодівництві та
лісівництві

послуги в сільському
господарстві,
аквакультурі,
плодівництві та
лісівництві

440227

додано

послуги щодо
виноградарства

440228

додано

консультування у
сфері виноградарства

440229

додано

послуги з
сестринського догляду
вдома

440230

додано

прокат приладів для
стайлингу волосся

440231

додано

вирощування рослин

45 клас
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Заголовок

Юридичні послуги;

не змінено

Юридичні послуги;

послуги з безпеки
щодо фізичної
охорони
матеріального майна і
фізичних осіб;

послуги з безпеки
щодо фізичної
охорони
матеріального майна і
фізичних осіб;

персональні та
соціальні послуги для
задоволення потреб
людини, що
надаються іншими
особами

персональні та
соціальні послуги для
задоволення потреб
людини, що
надаються іншими
особами
змінено

послуги соціальних
мереж у режимі
онлайн

450242

додано

персональне
консультування при
важкій втраті

450243

додано

послуги рятувальників
на воді

450244

додано

правові послуги у
сфері імміграції

450245

додано

послуги з тлумачення
розкладів карт таро
для інших

450246

додано

послуги з аудиту щодо
відповідності
встановленим
нормативам

450247

додано

послуги з аудиту щодо
дотримання положень
законодавства

450218

послуги соціальних
мереж у режимі онлайн
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