Таблиця переходу до МКТП (11-2021)

Заголовок 1класу

МКТП (11-2020)

Примітки

МКТП (11-2021)

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

010096

бактерициди
енологічні [хімічні
препарати для
використання у
виробництві вина]

змінено

бактерициди
енологічні [хімічні
препарати для
використання у
виготовлянні вина]

010130

дубильна деревина

змінено

деревина дубильна

010170

склеювальні

змінено

речовини

склеювальні для
взуття

речовини для взуття
010194

склеювальні
речовини для
лагодження розбитих
речей

змінено

речовини
склеювальні для
лагодження розбитих
речей

010315

гальмові рідини

змінено

рідини гальмові

010467

формувальний пісок

змінено

пісок формувальний

додано

біостимулятори для
рослин

010720

2 клас
Заголовок

Фарби, лаки,
політури; захисні
препарати проти
іржавіння та
псування деревини;
забарвлювальні
речовини, барвники;
фарби для
друкування,
маркування та
гравірування;
природні смоли
необроблені; метали
у формі фольги або
порошку для
фарбування,
декорування,
друкування та
художніх робіт

Не змінено

Фарби, лаки,
політури; захисні
препарати проти
іржавіння та
псування деревини;
забарвлювальні
речовини, барвники;
фарби для
друкування,
маркування та
гравірування;
природні смоли
необроблені; метали
у формі фольги або
порошку для
фарбування,
декорування,
друкування та
художніх робіт

020036

покриття для
руберойду [фарби];
покриття для толю
[фарби]

змінено

покриття [фарби] для
рулонного
покрівельного
матеріалу

Нелікувальна
косметика та
нелікувальні
парфумернокосметичні
препарати;
нелікувальні зубні
порошки і пасти;
парфумерні вироби,
ефірні олії;
вибілювальні

Змінено

Нелікувальна
косметика та
нелікувальні
парфумернокосметичні
препарати;
нелікувальні
препарати для
чищення зубів;
парфумерні вироби,
ефірні олії;

3 клас
Заголовок

препарати та інші
речовини для прання;
чистильні,
полірувальні,
очищальні та
абразивні препарати

вибілювальні
препарати та інші
речовини для прання;
чистильні,
полірувальні,
очищальні та
абразивні препарати

030030

духмяна деревина

змінено

деревина духмяна

030079

зубні порошки і
пасти*

змінено

препарати для
чищення зубів*

030125

парфумернокосметичні
препарати*

змінено

препарати
парфумернокосметичні *

030228

полірувальні
препарати для взуття

змінено

препарати для
полірування взуття

030258

зубні пасти*

змінено

пасти зубні*

030262

додано

блискітки для тіла

030263

додано

стрічки для
створювання
подвійних повік
клейкі

4 клас
Заголовок

Технічні масла і
мастила, віск;
мастильні матеріали;
суміші для вбирання,
змочування і
зв'язування пилу;
паливо та світильні
речовини; свічки та
ґноти для
освітлювання

Не змінено

Технічні масла і
мастила, віск;
мастильні матеріали;
суміші для вбирання,
змочування і
зв'язування пилу;
паливо та світильні
речовини; свічки та
ґноти для
освітлювання

040005

крутні для
розпалювання
паперові

змінено

крутні для
розпалювання вогню
паперові

040006

тріски для
розпалювання

змінено

тріски для
розпалювання вогню

040026

жирувальні суміші
для взуття

змінено

суміші жирувальні
для взуття

040115

ланолін для
виготовляння
косметики

змінено

ланолін для
використання у
виробництві
косметики

040116

бджолиний віск для
виготовляння
косметики

змінено

бджолиний віск для
використання у
виробництві

косметики

5 клас
Заголовок

Фармацевтичні,
Не змінено
медичні та
ветеринарні
препарати; гігієнічні
препарати на медичні
потреби; дієтичні
харчові продукти і
речовини, призначені
для медичного чи
ветеринарного
використання,
продукти для
дитячого харчування;
дієтичні добавки для
людей і для тварин;
пластири,
перев'язувальні
матеріали; матеріали
для пломбування
зубів,
стоматологічний
віск; дезінфікувальні
засоби; препарати
для знищування
шкідників;
фунгіциди, гербіциди

Фармацевтичні,
медичні та
ветеринарні
препарати; гігієнічні
препарати на медичні
потреби; дієтичні
харчові продукти і
речовини, призначені
для медичного чи
ветеринарного
використання,
продукти для
дитячого харчування;
дієтичні добавки для
людей і для тварин;
пластири,
перев'язувальні
матеріали; матеріали
для пломбування
зубів,
стоматологічний
віск; дезінфікувальні
засоби; препарати
для знищування
шкідників;
фунгіциди, гербіциди

050022

протиастматичний
чай

змінено

чай
протиастматичний

050044

морська вода для
лікувальних ванн

змінено

вода морська для
лікувальних ванн

050148

лікувальні настої

змінено

настої лікувальні

050149

лікувальний чай

змінено

чай лікувальний

050167

лікувальні олії

змінено

олії лікувальні

050170

лікувальні трави

змінено

трави лікувальні

050240

трав'яні чаї на
медичні потреби

змінено

чаї трав'яні на
медичні потреби

050260

лікувальне коріння

змінено

коріння лікувальне

050332

лікувальні напої

змінено

напої лікувальні

050394

лікувальні препарати
для росту волосся

змінено

препарати для росту
волосся лікувальні

050414

лікувальні розчини
для промивання очей

змінено

розчини для
промивання очей
лікувальні

050445

лікувальний корм для змінено

корм для тварин

тварин

лікувальний

050460

сублімовані продукти змінено
харчування,
призначені на
медичні потреби

продукти харчування
сублімовані,
призначені на
медичні потреби

050463

сублімоване м'ясо,
призначене на
медичні потреби

змінено

м'ясо сублімоване,
призначене на
медичні потреби

050466

лікувальні зубні
порошки і пасти

змінено

препарати для
чищення зубів
лікувальні

050473

лікувальні лосьйони
після гоління

змінено

лосьйони після
гоління лікувальні

050475

лікувальні
парфумернокосметичні
препарати

змінено

препарати
парфумернокосметичні
лікувальні

050476

лікувальні лосьйони
для волосся

змінено

лосьйони для волосся
лікувальні

050491

лікувальні зубні
пасти

змінено

пасти зубні
лікувальні

додано

дезодоратори для
туалетних лотків

050501

6 клас
Заголовок

Звичайні метали та
їхні сплави, руди;
металеві матеріали
для будівель і
конструкцій;
перемісні будівельні
конструкції металеві;
троси і дроти із
звичайних металів
неелектричні; дрібні
металеві вироби;
металеві контейнери
для зберігання або
перевезення; сейфи

Не змінено

Звичайні метали та
їхні сплави, руди;
металеві матеріали
для будівель і
конструкцій;
перемісні будівельні
конструкції металеві;
троси і дроти із
звичайних металів
неелектричні; дрібні
металеві вироби;
металеві контейнери
для зберігання або
перевезення; сейфи

060003

сталеві смуги;
сталеві обручі

змінено

смуги сталеві;
обручі сталеві

060006

сталеві щогли

змінено

щогли сталеві

060009

роликові заслони
сталеві

змінено

заслони роликові
сталеві

060010

сталеві листи

змінено

листи сталеві

060011

сталеві труби

змінено

труби сталеві

060026

скоби для

змінено

скоби для

переміщування
вантажів металеві

переміщування
вантажів металеві;
пристосовання для
переміщування
вантажів металеві

060050

балони [вмістини
металеві] для
стисненого газу або
скрапленого повітря

змінено

балони [вмістини]
для стисненого газу
або скрапленого
повітря металеві

060093

консервні банки
металеві

змінено

банки консервні
жерстяні

060158

зовнішні заслони
металеві

змінено

заслони зовнішні
металеві

060266

сталеві будівельні
конструкції

змінено

конструкції
будівельні сталеві

060312

хомути металеві для
кріплення труб

змінено

хомути для кріплення
труб металеві

060369

намотувальні котки
для гнучких труб
немеханічні металеві

змінено

котки намотувальні
для гнучких шлангів
немеханічні металеві

додано

каркаси для парників
металеві;

060486

рами для парників
металеві

7 клас
Заголовок

Машини, верстати,
Змінено
інструменти з
механічним
приводом; двигуни,
крім призначених для
наземних
транспортних
засобів; зчеплення та
трансмісії, крім
призначених для
наземних
транспортних
засобів;
сільськогосподарське
знаряддя, крім
ручного знаряддя з
ручним приводом;
інкубатори для яєць;
торговельні автомати

Машини, верстати,
інструменти з
механічним
приводом; двигуни,
крім призначених для
наземних
транспортних засобів;
зчеплення та
трансмісії, крім
призначених для
наземних
транспортних засобів;
знаряддя
сільськогосподарське,
крім ручних
інструментів з
ручним приводом;
інкубатори для яєць;
торговельні автомати

070155

намотувальні апарати змінено
механічні

апарати намотувальні
механічні

070198

сальники [частини

пристрої сальникові

змінено

машин]

[частини машин]

070277

млинки побутові,
крім ручних

змінено

млинки побутові,
крім млинків з
ручним приводом

070284

ручні інструменти,
крім інструментів з
ручним приводом

змінено

інструменти ручні,
крім інструментів з
ручним приводом

070307

млинки для перцю,
крім ручних

змінено

млинки для перцю,
крім млинків з
ручним приводом

070376

котушки механічні
для гнучких труб

змінено

котушки для гнучких
шлангів механічні

070388

сільськогосподарське
знаряддя, крім з
ручним приводом

змінено

знаряддя
сільськогосподарське,
крім знаряддя з
ручним приводом

070405

гальмові накладки,
змінено
крім призначених для
транспортних засобів

накладки гальмові,
крім призначених для
транспортних засобів

070406

гальмові башмаки,
змінено
крім призначених для
транспортних засобів

башмаки гальмові,
крім призначених для
транспортних засобів

070407

гальмові сегменти,
змінено
крім призначених для
транспортних засобів

сегменти гальмові,
крім призначених для
транспортних засобів

070415

кавові млинки, крім
ручних

змінено

кавомолки, крім
кавомолок з ручним
приводом

070424

фільтри-картриджі
для фільтрувальних
машин

змінено

картриджі для
фільтрувальних
машин

070524

гальмові колодки,
змінено
крім призначених для
транспортних засобів

колодки гальмові,
крім призначених для
транспортних засобів

070585

додано

сирорізки електричні

070586

додано

овочечистки
електричні

8 клас
Заголовок

Ручні інструменти і
знаряддя,
інструменти з
ручним приводом;
ножові вироби;
особиста зброя, крім
вогнепальної; бритви

Змінено

Інструменти і
знаряддя ручні з
ручним приводом;
ножові вироби;
особиста зброя, крім
вогнепальної; бритви

080028

ручні дрилі з ручним

змінено

дрилі ручні з ручним

приводом

приводом

080072

ручні інструменти з
ручним приводом

змінено

інструменти ручні з
ручним приводом

080073

овочерізки тонкого
нарізування;
овочеподрібнювачі

змінено

овочерізки тонкого
нарізування з ручним
приводом

080200

сільськогосподарське
знаряддя з ручним
приводом

змінено

знаряддя
сільськогосподарське
з ручним приводом

080232

пістолети з ручним
змінено
приводом для
видавлювання мастик

пістолети для
видавлювання
мастик, з ручним
приводом

080236

м'ясорубки [ручні
інструменти]

змінено

ножі для
подрібнювання м'яса
[ручні інструменти]

080265

повітряні насоси з
ручним приводом

змінено

насоси повітряні з
ручним приводом

080278

овочерізки
спірального
нарізування ручні

змінено

овочерізки
спірального
нарізування з ручним
приводом

080279

овочечистки ручні

змінено

овочечистки з ручним
приводом

Наукові,
дослідницькі,
морські, геодезичні,
фотографічні,
кінематографічні,
аудіовізуальні,
оптичні, зважувальні,
вимірювальні,
сигнальні,
детектувальні,
аналізувальні,
оглядові, рятувальні і
навчальні апарати та
інструменти; апарати
та інструменти для
передавання,
перемикання,
перетворювання,
акумулювання,
регулювання або
контролювання
розподіляння чи
використання

Не змінено

Наукові,
дослідницькі,
морські, геодезичні,
фотографічні,
кінематографічні,
аудіовізуальні,
оптичні, зважувальні,
вимірювальні,
сигнальні,
детектувальні,
аналізувальні,
оглядові, рятувальні і
навчальні апарати та
інструменти; апарати
та інструменти для
передавання,
перемикання,
перетворювання,
акумулювання,
регулювання або
контролювання
розподіляння чи
використання

9 клас
Заголовок

електрики; 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
для водолазів, носові
затискачі для
водолазів та плавців,
рукавиці для
водолазів, дихальні
апарати для
підводного плавання;
пристрої для гасіння
вогню

електрики; 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
для водолазів, носові
затискачі для
водолазів та плавців,
рукавиці для
водолазів, дихальні
апарати для
підводного плавання;
пристрої для гасіння
вогню

090030

апарати електричні
для дистанційного
запалювання

змінено

апарати для
дистанційного
запалювання
електричні

090031

батареї для
запалювання

змінено

батареї системи
запалювання

090062

музичні автомати, що змінено
приводяться в дію
монетами

090073

рятувальні плоти

змінено

плоти рятувальні

090126

проблискові ліхтарі
[світлові сигнальні
пристрої]

змінено

ліхтарі проблискові
[світні сигнальні
пристрої]

автомати музичні, що
приводяться в дію
монетами

090168

редуктори
[електричні]

змінено

редуктори
[електрика]

090295

рятувальні апарати і
спорядження

змінено

апарати і
спорядження
рятувальні

090322

сигнальні ліхтарі

змінено

ліхтарі сигнальні

090357

морські сигнальні
апарати

змінено

апарати сигнальні
морські

090434

сигналізація світлова
або механічна

змінено

пристрої сигнальні
світні або механічні

090445

сигнальні свистки

змінено

свистки сигнальні

090446

попереджальні
трикутники для
несправних
транспортних засобів

змінено

трикутники
попереджальні для
несправних
транспортних засобів

090497

протикрадіжні
запобіжні пристрої
електричні

змінено

пристрої запобіжні
протикрадіжні
електричні

090508

командові свистки
для собак

змінено

свистки для
подавання команд
собакам

090511

протикрадіжні
попереджальні
пристрої

змінено

апаратура
попереджальна
протикрадіжна

090559

газорозрядні трубки
електричні, крім
призначених для
освітлювання

змінено

трубки газорозрядні
електричні, крім
призначених для
освітлювання

090668

морські глибиноміри

змінено

глибиноміри морські

090678

вітрові конуси для
визначання напрямку
вітру

змінено

конуси вітрові для
визначання напрямку
вітру

090700

флеш-накопичувачі
USB

змінено

флешнакопичувачі
USB

090701

апарати навігаційні
для системи
глобального
позиціонування
[GPS]

змінено

апарати системи
глобального
позиціонування
[GPS]

090708

пожежні шланги

змінено

шланги пожежні

090731

рятувальні капсули
на випадок
стихійного лиха

змінено

капсули на випадок
стихійного лиха
рятувальні

090814

пристрої для
проеціювання
віртуальних
клавіатур

змінено

пристрої для
проєціювання
віртуальних клавіатур

сигнальні пристрої
для тварин для
спрямування руху
худоби

змінено

пристрої сигнальні
для тварин для
спрямування руху
худоби

Заголовок

Хірургічні, медичні,
стоматологічні та
ветеринарні апарати
та інструменти;
протези кінцівок,
очей і зубів;
ортопедичні вироби;
матеріали для
накладання швів;
терапевтичні та
допоміжні пристрої,
пристосовані для
людей з обмеженими
можливостями;
апарати для масажу;
апарати, пристрої та
вироби для догляду
за немовлятами;
апарати, пристрої та
вироби для
сексуальної
активності

Не змінено

Хірургічні, медичні,
стоматологічні та
ветеринарні апарати
та інструменти;
протези кінцівок,
очей і зубів;
ортопедичні вироби;
матеріали для
накладання швів;
терапевтичні та
допоміжні пристрої,
пристосовані для
людей з обмеженими
можливостями;
апарати для масажу;
апарати, пристрої та
вироби для догляду
за немовлятами;
апарати, пристрої та
вироби для
сексуальної
активності

100020

бандажі для суглобів

змінено

бандажі для суглобів
ортопедичні

100040

супінатори
ортопедичні для
взуття

змінено

устілки-супінатори
для взуття

100076

зубні протези

змінено

протези зубні

100285

додано

концентратори кисню
на медичні потреби

100286

додано

бандажі
підтримувальні

100287

додано

шоломи для лазерної
терапії для лікування
алопеції

Не змінено

Апарати та
устатковання для
освітлювання,
нагрівання,
охолоджування,

090839

10 клас

11 клас
Заголовок

Апарати та
устатковання для
освітлювання,
нагрівання,
охолоджування,

виробляння пари,
куховарення,
сушіння,
вентилювання,
водопостачання та на
санітарно-технічні
потреби

виробляння пари,
куховарення,
сушіння,
вентилювання,
водопостачання та на
санітарно-технічні
потреби

110007

освітлювальне
устатковання для
повітряних
транспортних засобів

змінено

устатковання для
повітряних
транспортних засобів
освітлювальне

110013

осушувачі повітря

змінено

сушарки повітряні

110018

фрикційні
запальники для
запалювання газу

змінено

запальники фрикційні
для запалювання газу

110019

газові запальники

змінено

запальники газові

110111

газорозрядні трубки
для освітлювання
електричні

змінено

трубки газорозрядні
для освітлювання
електричні

110175

декоративні фонтани

змінено

фонтани декоративні

110182

вибухобезпечні
ліхтарі

змінено

ліхтарі
вибухобезпечні

110189

люмінесцентні
трубки для
освітлювання

змінено

трубки
люмінесцентні для
освітлювання

110190

магнієві нитки для
освітлювання

змінено

нитки магнієві для
освітлювання

110271

апарати для засмаги

змінено

апарати для
засмагання [солярії]

110315

вентилятори для
особистого
використання,
електричні

змінено

вентилятори для
особистого
використання
електричні

110333

освітлювальні
апарати світлодіодні
[LED]

змінено

апарати
освітлювальні
світлодіодні [LED]

110348

пристрої для
готування їжі за
технологією су-від,
електричні

змінено

пристрої для
готування їжі за
технологією су-від
електричні

додано

осушувачі повітря

Не змінено

Транспортні засоби;

110376

12 клас
Заголовок

Транспортні засоби;
апарати для
пересування землею,

апарати для
пересування землею,

повітрям або водою
120050

візки багажні;
візки двоколісні

повітрям або водою
змінено

візки ручні
двоколісні;
візки ручні багажні

120065

ручні візки

змінено

візки вантажні

120200

протикрадіжні
пристрої для
транспортних засобів

змінено

пристрої
протикрадіжні для
транспортних засобів

120215

гальмові накладки
для транспортних
засобів

змінено

накладки гальмові
для транспортних
засобів

120216

гальмові башмаки
для транспортних
засобів

змінено

башмаки гальмові для
транспортних засобів

120236

гальмові сегменти
для транспортних
засобів

змінено

сегменти гальмові
для транспортних
засобів

120251

візки для прибирання

змінено

візки ручні для
засобів для
прибирання

120255

візки для покупок

змінено

візки ручні для
покупок

120302

візки для
рибальського
знаряддя

змінено

візки ручні для
рибальського
знаряддя

120303

візки-кліті на
коліщатах

змінено

візки-кліті ручні

120324

додано

візки ручні*

120325

додано

екіпажі кінні

120326

додано

транспортні засобиамфібії

120327

додано

транспортні засоби
підвищеної
прохідності

13 клас
Заголовок

Вогнепальна зброя;
боєприпаси і
снаряди; вибухові
речовини; феєрверки

Не змінено

Вогнепальна зброя;
боєприпаси і снаряди;
вибухові речовини;
феєрверки

130035

сигнальні ракети

змінено

ракети сигнальні

15 клас

Заголовок

Музичні
Змінено
інструменти;
пюпітри для нот та
підставки під музичні
інструменти;
диригентські палички

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

150003

язичкові духові
музичні інструменти

змінено

інструменти музичні
язичкові духові

150007

кінський волос для
смичків музичних
інструментів

змінено

волос кінський для
смичків музичних
інструментів

150015

струни з кишок для
музичних
інструментів

змінено

струни з кишок
тварин для музичних
інструментів

150025

музичні інструменти

змінено

інструменти музичні

150029

струнні музичні
інструменти

змінено

інструменти музичні
струнні

150044

електронні музичні
інструменти

змінено

інструменти музичні
електронні

150087

музичні синтезатори

змінено

синтезатори музичні

Заголовок

Папір та картон;
друкована продукція;
матеріали для
книжкових оправ;
фотографії;
канцелярські товари
та офісне приладдя,
крім меблів; клеї на
канцелярські або
побутові потреби;
креслярські
матеріали та
приладдя для
художників; пензлі
для малювання;
навчальні матеріали;
листи, плівки та
пакети для
обгортання і
пакування
пластмасові;
друкарські шрифти,
друкарські кліше

Не змінено

Папір та картон;
друкована продукція;
матеріали для
книжкових оправ;
фотографії;
канцелярські товари
та офісне приладдя,
крім меблів; клеї на
канцелярські або
побутові потреби;
креслярські матеріали
та приладдя для
художників; пензлі
для малювання;
навчальні матеріали;
листи, плівки та
пакети для
обгортання і
пакування
пластмасові;
друкарські шрифти,
друкарські кліше

160001

сталеві літери

змінено

літери сталеві

160002

сталеві пера

змінено

пера сталеві

160064

напальчники

змінено

напальчники офісні

16 клас

[канцелярське
приладдя]
160190

люмінесцентний
папір

змінено

папір
люмінесцентний

160209

канцелярські товари

змінено

товари канцелярські

160275

еластичні гумки
канцелярські

змінено

гумки еластичні
канцелярські

160336

вітальні листівки
музичні

змінено

листівки музичні
вітальні

160371

мішки для відходів
хатніх тварин
пластмасові

змінено

мішки для відходів
домашніх тварин
пластмасові

160380

намотувальні
котушки для
тримачів іменних
беджів [канцелярське
приладдя]

змінено

котушки
намотувальні для
тримачів іменних
беджів [канцелярське
приладдя]

160392

додано

обкладинки для книг
захисні

160393

додано

книжки-розмальовки

17 клас
Заголовок

Необроблені та
напівоброблені
каучук, гутаперча,
гума, азбест, слюда і
замінники всіх цих
матеріалів;
формовані матеріали
з пластмаси та смоли
на виробничі
потреби; матеріали
для конопачення,
ущільнювання та
ізолювання; гнучкі
труби та шланги
неметалеві

Не змінено

Необроблені та
напівоброблені
каучук, гутаперча,
гума, азбест, слюда і
замінники всіх цих
матеріалів; формовані
матеріали з
пластмаси та смоли
на виробничі
потреби; матеріали
для конопачення,
ущільнювання та
ізолювання; гнучкі
труби та шланги
неметалеві

170001

ацетат целюлози,
напівоброблений

змінено

ацетат целюлози
напівоброблений

170006

поливальні шланги

змінено

шланги поливальні

170022

гнучкі шланги
неметалеві

змінено

шланги гнучкі
неметалеві

170065

брезентові шланги

змінено

шланги брезентові

170074

з'єднувальні шланги
для радіаторів
транспортних засобів

змінено

шланги з'єднувальні
для радіаторів
транспортних засобів

18 клас
Заголовок

Вичинена шкіра і
штучна шкіра; шкури
тварин; багажні
валізи і сумки;
парасольки від дощу
і сонця; тростини;
батоги, упряж та
лимарні вироби;
нашийники, поводи,
повідки та одяг для
тварин

Не змінено

Вичинена шкіра і
штучна шкіра; шкури
тварин; багажні
валізи і сумки;
парасольки від дощу і
сонця; тростини;
батоги, упряж та
лимарні вироби;
нашийники, поводи,
повідки та одяг для
тварин

180020

шкільні ранці

змінено

сумки шкільні

180058

рюкзаки [ранці]

змінено

ранці;
рюкзаки

180135

одяг для тварин

180142

змінено

одяг для домашніх
тварин

додано

рюкзаки для носіння
немовлят

19 клас
Заголовок

Будівельні та
Не змінено
конструкційні
матеріали
неметалеві; труби
жорсткі будівельні
неметалеві; асфальт,
смола,
просмолювальні
матеріали будівельні
і бітум; будівельні
конструкції перемісні
неметалеві;
пам'ятники
неметалеві

190010

срібломісткий пісок

змінено

пісок срібломісткий

190026

деревина,
напівоброблена

змінено

деревина
напівоброблена

додано

каркаси для парників
неметалеві;

190267

Будівельні та
конструкційні
матеріали неметалеві;
труби жорсткі
будівельні
неметалеві; асфальт,
смола,
просмолювальні
матеріали будівельні і
бітум; будівельні
конструкції перемісні
неметалеві;
пам'ятники
неметалеві

рами для парників
неметалеві

20 клас
Заголовок

Меблі, дзеркала,
картинні рами;

Не змінено

Меблі, дзеркала,
картинні рами;

контейнери
неметалеві для
зберігання або
перевезення;
необроблені або
напівоброблені
кістка, ріг, китовий
вус або перламутр;
панцири черепах,
мушлі; морська
пінка; бурштин

контейнери
неметалеві для
зберігання або
перевезення;
необроблені або
напівоброблені
кістка, ріг, китовий
вус або перламутр;
панцири черепах,
мушлі; морська пінка;
бурштин

200007

ліжка для хатніх
тварин

змінено

ліжка для кімнатних
тварин

200008

ящики для кубел
домашніх тварин

змінено

ящики для кубел
кімнатних тварин

200009

буди для хатніх
тварин

змінено

буди для кімнатних
тварин

200062

полиці для
картотечних шаф

змінено

полиці для шаф для
документів

200104

намотувальні котки
для гнучких труб
немеханічні
неметалеві

змінено

котки намотувальні
для гнучких шлангів
немеханічні
неметалеві

200110

віяла для особистого
використання,
неелектричні

змінено

віяла для особистого
використання
неелектричні

200192

шухляди

змінено

шухляди, що
замикаються

200254

візки [меблі]

змінено

візки ручні [меблі]

200271

подушки для хатніх
тварин

змінено

подушки для
домашніх тварин

200346

додано

шухляди для меблів

200347

додано

шафки, що
замикаються, для
зберігання багажу

Змінено

Начиння і вмістини
побутові або кухонні;
посуд для
приготування їжі та
столові прибори, крім
виделок, ножів та
ложок; гребені і
губки; щітки, крім
пензлів для
малювання;
матеріали для

21 клас
Заголовок

Домашнє або
кухонне начиння і
вмістини; посуд для
приготування їжі та
столові прибори,
крім виделок, ножів
та ложок; гребені і
губки; щітки, крім
пензлів для
малювання;
матеріали для

виготовляння щіток;
знаряддя для
чищення та
прибирання; скло
необроблене або
напівоброблене, крім
будівельного скла;
скляний,
порцеляновий та
глиняний посуд

виготовляння щіток;
знаряддя для
чищення та
прибирання; скло
необроблене або
напівоброблене, крім
будівельного скла;
скляний,
порцеляновий та
глиняний посуд

210009

пляшечки кулястої
форми, скляні

змінено

пляшечки кулястої
форми скляні

210090

підставки під ножі,
настільні

змінено

підставки під ножі
столові

210104

чистильне знаряддя
ручне

змінено

знаряддя чистильне з
ручним приводом

210162

млинки побутові
ручні

змінено

млинки побутові з
ручним приводом

210184

млинки ручні для
перцю

змінено

млинки для перцю з
ручним приводом

210254

кавові млинки ручні

змінено

кавомолки з ручним
приводом

210264

пристрої для
полірування взуття
воском, неелектричні

змінено

пристрої для
полірування взуття
воском неелектричні

210302

клітки для хатніх
тварин

змінено

клітки для кімнатних
тварин

210306

туалетні лотки для
хатніх тварин

змінено

лотки туалетні для
домашніх тварин

210327

машинки для
виготовляння
локшини ручні

змінено

машинки для
виготовляння
локшини, з ручним
приводом

210331

губки абразивні для
очищання шкірки

змінено

губки жорсткі для
пілінгу шкіри

210380

кінський волос для
виготовляння щіток

змінено

волос кінський для
виготовляння щіток

210408

знаряддя для
виготовляння
макаронних виробів
ручне

змінено

знаряддя для
виготовляння
макаронних виробів,
з ручним приводом

додано

рукавиці жорсткі для
пілінгу шкіри

210418

22 клас
Заголовок

Троси та мотузки;
сітки; намети та
брезент; навіси
текстильні або з
синтетичних
матеріалів; вітрила;
мішки для
перевезення та
зберігання
неспакованого
матеріалу;
прокладкові,
перекладкові та
набивкові матеріали,
крім паперових,
картонних, гумових
або пластмасових;
волокно текстильне
необроблене та його
замінники

Не змінено

Троси та мотузки;
сітки; намети та
брезент; навіси
текстильні або з
синтетичних
матеріалів; вітрила;
мішки для
перевезення та
зберігання
неспакованого
матеріалу;
прокладкові,
перекладкові та
набивкові матеріали,
крім паперових,
картонних, гумових
або пластмасових;
волокно текстильне
необроблене та його
замінники

220016

необроблені відходи
шовку;

змінено

відходи шовку
необроблені;
відходи шовку

відходи шовку
220027

кінський волос*

змінено

волос кінський*

220074

морські водорості
для набивки

змінено

водорості морські для
набивки

Заголовок

Пряжа і нитки для
текстильного
використання

Не змінено

Пряжа і нитки для
текстильного
використання

230003

вишивальні нитки та
пряжа

змінено

нитки та пряжа для
вишивання

Заголовок

Тканини та
замінники тканин;
білизна для
домашнього
господарства;
занавіски текстильні
або пластмасові

Не змінено

Тканини та замінники
тканин; білизна для
домашнього
господарства;
занавіски текстильні
або пластмасові

240020

підкладкова тканина
для взуття

змінено

тканини підкладкові
для взуття

240046

еластичні ткані

змінено

матеріали ткані

23 клас

24 клас

матеріали

еластичні

240081

пластмасові
матеріали [замінники
тканин]

змінено

матеріали
пластмасові
[замінники тканин]

240093

тюлеві занавіски

змінено

занавіски тюлеві

240098

неткані матеріали
текстильні

змінено

матеріали неткані
текстильні

240105

фільтрувальні
матеріали текстильні

змінено

матеріали
фільтрувальні
текстильні

240121

ковдри для хатніх
тварин

змінено

ковдри для кімнатних
тварин

Заголовок

Одяг, взуття,
наголовні убори

Не змінено

Одяг, взуття,
наголовні убори

250001

вироби протиковзні
для взуття

змінено

засоби для взуття
протиковзні

250005

взуття для купання

змінено

тапочки для купання

250016

носкові частини
взуття

змінено

носкові частини для
взуття

250061

передки взуттєві

змінено

передки для взуття

250062

гетри;
краги

змінено

гетри

250083

штрипки для штанів;
штрипки для гетрів

змінено

штрипки

250085

туфлі гімнастичні

змінено

взуття гімнастичне

250101

капці

змінено

тапочки

250132

туфлі спортивні

змінено

взуття для спорту

250134

шипи для
футбольних бутсів

змінено

шипи для футбольних
бутсів;

25 клас

шипи для
футбольного взуття
250141

спортивне взуття*

змінено

черевики для спорту

250173

валянки [взуття з
валяної вовни]

змінено

валянки [чоботи з
валяної вовни]

додано

краги

Змінено

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

250193

26 клас
Заголовок

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

ґудзики, гачки і
петельки, шпильки і
голки; штучні квіти;
прикраси для
волосся; штучне
волосся

ґудзики, гачки і
петельки, шпильки і
голки; штучні квіти;
прикраси для
волосся; штучне
волосся

260028

вишиті оздоби;
змінено
дрібнички для
прикрашання [вишиті
оздоби]

оздоби вишиті

260033

гачки взуттєві

змінено

гачки для взуття

260062

тасьма

змінено

тасьми

260088

пряжки взуттєві

змінено

пряжки для взуття

260113

декоративні емблеми
[нагрудні значки]

змінено

емблеми [нагрудні
значки] декоративні

Заголовок

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

Не змінено

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

280004

іграшки для тварин

змінено

іграшки для
домашніх тварин

280012

ігрові повітряні кулі

змінено

кулі надувні для
вечірок

280033

струни з кишок для
ракеток

змінено

струни з кишок
тварин для ракеток

280044

тренажери для
бодібілдингу;
тренажери
фізкультурні

змінено

тренажери для
бодибілдингу;
тренажери
фізкультурні

280107

волосінь з кишок для
рибалення

змінено

волосінь з кишок
тварин для рибалення

280166

чохли, спеціально
призначені для лиж
та серфінгових
дощок

змінено

чохли, спеціально
призначені для лиж

280177

бодіборди

змінено

бодиборди

280233

насоси, спеціально
пристосовані для
м'ячів для ігор

змінено

насоси, спеціально
пристосовані для
використання з
м'ячами для ігор

додано

чохли, спеціально
призначені для

28 клас

280261

серфінгових дощок
280262

додано

іграшки антистресові

29 клас
Заголовок

М'ясо, риба, птиця та
дичина; м'ясні
екстракти;
законсервовані,
заморожені, сухі та
приготовані фрукти,
овочі та плоди; желе,
джеми, варення;
яйця; молоко, сир,
масло, йогурт та інші
молочні продукти;
харчові олії та жири

Не змінено

М'ясо, риба, птиця та
дичина; м'ясні
екстракти;
законсервовані,
заморожені, сухі та
приготовані фрукти,
овочі та плоди; желе,
джеми, варення;
яйця; молоко, сир,
масло, йогурт та інші
молочні продукти;
харчові олії та жири

290203

сублімоване м'ясо

змінено

м'ясо сублімоване

290206

сублімовані овочі

змінено

овочі сублімовані

Заголовок

Кава, чай, какао та
замінники кави; рис,
макаронні вироби та
локшина; тапіока і
саго; борошно та
зернові продукти;
хліб, хлібобулочні та
кондитерські вироби;
шоколад; морозиво,
сорбети та інші
харчові льоди; цукор,
мед, меляса; дріжджі,
пекарські порошки;
сіль, присмаки,
прянощі, трави
законсервовані; оцет,
соуси та інші
приправи; лід
(заморожена вода)

Змінено

Кава, чай, какао та
замінники кави; рис,
макаронні вироби та
локшина; тапіока і
саго; борошно та
зернові продукти;
хліб, хлібобулочні та
кондитерські вироби;
шоколад; морозиво,
сорбети та інші
харчові льоди; цукор,
мед, патока; дріжджі,
пекарські порошки;
сіль, присмаки,
прянощі, трави
законсервовані; оцет,
соуси та інші
приправи; лід
(заморожена вода)

300002

морські водорості
[приправа]

змінено

водорості морські
[приправа]

300095

меляса харчова

змінено

меляса тростинна
харчова

300096

сироп мелясовий

змінено

сироп патоковий

300169

морська вода для
куховарення

змінено

вода морська для
куховарення

300246

сублімовані страви з

змінено

страви з рисом як

30 клас

рисом як основним
інгредієнтом

основним
інгредієнтом
сублімовані

300247

сублімовані страви з
макаронними
виробами як
основним
інгредієнтом

змінено

страви з
макаронними
виробами як
основним
інгредієнтом
сублімовані

300255

оброблене насіння,
що використовується
як приправа

змінено

насіння оброблене,
що використовується
як приправа

додано

напої чайні з молоком

300292

31 клас
Заголовок

Сирі та необроблені
продукти сільського
господарства,
аквакультури,
плодівництва та
лісівництва; сире та
необроблене зерно і
насіння; свіжі фрукти
та овочі, свіжі трави;
живі рослини і квіти;
цибулини, розсада,
сіянці та насіння для
сівби; живі тварини;
корми та напої для
тварин; солод

Не змінено

Сирі та необроблені
продукти сільського
господарства,
аквакультури,
плодівництва та
лісівництва; сире та
необроблене зерно і
насіння; свіжі фрукти
та овочі, свіжі трави;
живі рослини і квіти;
цибулини, розсада,
сіянці та насіння для
сівби; живі тварини;
корми та напої для
тварин; солод

310003

морські водорості
необроблені для
споживання людьми
або тваринами

змінено

водорості морські
необроблені для
споживання людьми
або тваринами

310005

звіринцеві тварини

змінено

тварини, що
утримуються в
звіринцях

310036

ріпакова макуха для
худоби

змінено

макуха ріпакова для
худоби

310056

квіти засушені
декоративні

змінено

квіти засушені для
декорування

310083

кукурудзяна макуха
для худоби

змінено

макуха кукурудзяна
для худоби

310128

арахісова макуха для
тварин

змінено

макуха арахісова для
тварин

310138

корми для хатніх
тварин

змінено

корми для домашніх
тварин

310139

необроблена кора

змінено

кора необроблена

310142

напої для хатніх
тварин

змінено

напої для домашніх
тварин

310147

ароматичний пісок
[підстилка] для
хатніх тварин

змінено

пісок ароматичний
[підстилка] для
домашніх тварин

310164

необроблені качани
цукрової кукурудзи
[очищені або
неочищені]

змінено

качани кукурудзи
цукрової необроблені
[очищені або
неочищені]

33 клас
Заголовок

Алкогольні напої,
Не змінено
крім пива; алкогольні
складники для
виготовляння напоїв

Алкогольні напої,
крім пива; алкогольні
складники для
виготовляння напоїв

330012

дигестиви [лікери та
алкогольні напої]

змінено

дижестиви [лікери та
алкогольні напої]

Заголовок

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

Змінено

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

350123

послуги із
змінено
заповнювання
податкової декларації

послуги із
заповнювання
податкових
декларацій

Страхування;
фінансові операції;
кредитно-грошові
операції; операції з
нерухомим майном

Фінансові операції,
кредитно-грошові
операції та банківські
послуги; послуги зі
страхування; операції
з нерухомим майном

35 клас

36 клас
Заголовок

Змінено

37 клас
Заголовок

Послуги зі
споруджування;

Не змінено

Послуги зі
споруджування;

послуги із
встановлювання і
ремонтування;

послуги із
встановлювання і
ремонтування;

добування копалин,
буріння свердловин
для добування нафти
та газу

добування копалин,
буріння свердловин
для добування нафти
та газу

370020

прокат
споруджувального
обладнання

змінено

прокат будівельного
обладнання

370068

малярні роботи
внутрішні і зовнішні

змінено

роботи малярні
внутрішні і зовнішні

370120

прокат кранів
[споруджувального
обладнання]

змінено

прокат кранів
[будівельного
обладнання]

Заголовок

Перевезення;
пакування і
зберігання товарів;
влаштовування
подорожей

Не змінено

Перевезення;
пакування і
зберігання товарів;
влаштовування
подорожей

390003

водопостачання

змінено

постачання води

390074

послуги шоферів

змінено

послуги водіїв

Обробляння
матеріалів;

Змінено

Обробляння
матеріалів;

39 клас

40 клас
Заголовок

переробляння
відходів і сміття;

переробляння
відходів і сміття;

очищання повітря та
іонізування води;

очищання повітря та
обробляння води;

друкарські послуги;

друкарські послуги;

консервування
харчових продуктів
та напоїв

консервування
харчових продуктів
та напоїв

400056

послуги із
забарвлювання

змінено

послуги із
забарвлювання*

400065

тонування шибок
покривами

змінено

тонування вікон
поверхневими
покриттями

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

410079

дубльований
переклад

змінено

переклад
дубльований

410192

послуги з усного
перекладу

змінено

переклад усний

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

Не змінено

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

440232

додано

поради щодо дієт та
раціонів харчування

440233

додано

прокат хірургічних
роботів

44 клас
Заголовок

