Таблиця переходу до МКТП (11-2022)
МКТП (11-2021)
Заголовок 1класу

010721

Примітки

Хімікати, призначені Не змінено
для використання в
промисловості, науці
та фотографії, а
також у сільському
господарстві,
плодівництві та
лісівництві; штучні
смоли необроблені,
пластмаси
необроблені; суміші
для гасіння вогню та
для запобігання
займанню; препарати
для термообробляння
і паяння металів;
речовини для
дублення шкур
тварин; клеючі
препарати для
використання у
промисловості;
замазки для
заповнювання
порожнин та інші
пастоподібні
заповнювачі
порожнин; компост,
добрива, у тому числі
тваринного
походження;
біологічні препарати
для використання в
промисловості та
науці
додано

МКТП (11-2022)
Хімікати, призначені
для використання в
промисловості, науці
та фотографії, а
також у сільському
господарстві,
плодівництві та
лісівництві; штучні
смоли необроблені,
пластмаси
необроблені; суміші
для гасіння вогню та
для запобігання
займанню; препарати
для термообробляння
і паяння металів;
речовини для
дублення шкур
тварин; клеючі
препарати для
використання у
промисловості;
замазки для
заповнювання
порожнин та інші
пастоподібні
заповнювачі
порожнин; компост,
добрива, у тому числі
тваринного
походження;
біологічні препарати
для використання в
промисловості та
науці
смоли необроблені
струмопровідні

010722

додано

препарати клеючі
струмопровідні

010723

додано

лужний розчин для
харчової
промисловості

010724

додано

дріжджі на наукові
потреби

010725

додано

дріжджі для
використання у
1

виробництві
біопалива
010726

додано

паста теплопровідна

010727

додано

смужки діагностичні
для тестування
грудного молока,
крім призначених для
медичного або
ветеринарного
використання

010728

додано

екстракти рослин для
використання у
виробництві
харчових
продуктів/екстракти
рослин для харчової
промисловості

010729

додано

екстракти рослин
для використання у
виробництві
косметики

010730

додано

екстракти рослин
для використання у
виробництві
фармацевтичних
продуктів

010731

додано

інгредієнти хімічні
активні

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,

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,

2

друкування та
художніх робіт

друкування та
художніх робіт

020136

додано

фарби
струмопровідні

020137

додано

чорнила
струмопровідні

020138

додано

чорнило для
татуювання

3 клас
Заголовок

Нелікувальна
Не змінено
косметика та
нелікувальні
парфумернокосметичні
препарати;
нелікувальні
препарати для
чищення зубів;
парфумерні вироби,
ефірні олії;
вибілювальні
препарати та інші
речовини для прання;
чистильні,
полірувальні,
очищальні та
абразивні препарати

030105

основи для квіткових
парфумів

Нелікувальна
косметика та
нелікувальні
парфумернокосметичні
препарати;
нелікувальні
препарати для
чищення зубів;
парфумерні вироби,
ефірні олії;
вибілювальні
препарати та інші
речовини для прання;
чистильні,
полірувальні,
очищальні та
абразивні препарати

видалено

030264

додано

аерозолі
охолоджувальні на
косметичні потреби

030265

додано

маски одноразові
зігріваючі парові,
крім призначених на
медичні потреби

030266

додано

таблетки для
очищання кавоварок

030267

додано

накладки для
відновлювання нігтів

030268

додано

розплави воскові
[ароматизуючі
препарати]

030269

додано

штампи косметичні
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заправлені
030270

додано

ефірні олії для
використання в
ароматерапії

030271

додано

чай для ванн на
косметичні потреби

030272

додано

маски тканинні на
косметичні потреби

030273

додано

тонери на косметичні
потреби

030274

додано

креми на основі
ефірної олії для
використання в
ароматерапії

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

040118

додано

масло редукторне

040119

додано

деревна сировина, що
використовується як
паливо

040120

додано

деревна сировина для
копчення та
ароматизації
продуктів

040121

додано

свічки соєві

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

5 клас
Заголовок

Фармацевтичні,
Не змінено
медичні та
ветеринарні
препарати; гігієнічні
препарати на медичні
потреби; дієтичні

Фармацевтичні,
медичні та
ветеринарні
препарати; гігієнічні
препарати на медичні
потреби; дієтичні
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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

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

050086

кокаїн

змінено

кокаїн на медичні
потреби

050294

клейкі стрічки на
медичні потреби /
клейкі смуги на
медичні потреби

змінено

стрічки клейкі на
медичні потреби

050382

мінеральні біологічно змінено
активні харчові
добавки

добавки харчові
мінеральні біологічно
активні

050502

додано

дезодоратори
ароматичні для
туалетів

050503

додано

смужки діагностичні
для тестування
грудного молока на
медичні потреби

050504

додано

добавки дієтичні з
сироваткового білка

050505

додано

добавки дієтичні на
пивних дріжджах

050506

додано

канабідіол на
медичні потреби

050507

додано

тетрагідроканабінол
[ТГК] на медичні
потреби

050508

додано

чай для ванн на
терапевтичні потреби
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050509

додано

пелюшки одноразові
абсорбуючі для
підкладання в клітки
для домашніх тварин

050510

додано

препарати
протизапальні

050511

додано

пелюшки одноразові
тренувальні для
домашніх
тварин/пелюшки
одноразові для
привчання домашніх
тварин до туалетних
лотків

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

060487

додано

стяжки-хомути
металеві/кабельні
стяжки-хомути
металеві

060488

додано

баки смиттєві
металеві, крім
призначених для
медичного
використання

060489

додано

кубки-статуетки
пам'ятні із звичайних
металів

060490

додано

кубки призові із
звичайних металів

060491

додано

накривки спеціальні
на металеві балони

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
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для стисненого газу
для їх переміщування
та транспортування
060492

додано

контейнери для
роздільного збору
відходів металеві

060493

додано

бирки пришивні для
одягу металеві

060494

додано

бирки клейкі для
сумок металеві

060495

додано

дошки для плавання
підлогові металеві

7 клас
Заголовок

Машини, верстати,
Не змінено
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

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

070013

калібрувальні
машини

змінено

машини калібрувальнорізальні на промислові
потреби

070080

різці [частини
машин]

змінено

різці, що є частинами
машин

070211

м'ясорубки [машини]

змінено

м'ясорубки електричні

070253

трансмісії, крім
призначених для
наземних
транспортних засобів

змінено

механізми трансмісійні,
крім призначених для
наземних транспортних
засобів

070425

тягові ланцюги, крім
призначених для

змінено

ланцюги тягові, крім
призначених для
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наземних
транспортних засобів

наземних транспортних
засобів

070477

пістолети
[інструменти з
використанням
вибухових речовин]

змінено

пістолети [інструменти з
використанням
розривних набоїв]

070584

плавучі установки
для видобування,
зберігання та
вивантажування
нафти

змінено

установки плавучі для
видобування, зберігання
та вивантажування
нафти

070587

додано

зернопідіймачі

070588

додано

машини пральносушильні

070589

додано

пристрої пральні
портативні
ультразвукові для
білизни

070590

додано

овочерізки тонкого
нарізування
електричні/подрібнювачі
овочів електричні

070591

додано

машини для виробляння
газу шляхом електролізу

070592

додано

пилососи безконтактні
стаціонарні

070593

додано

біореактори для
використання у
виробництві
біофармацевтичних
препаратів

070594

додано

приводи лінійні
пневматичні або
гідравлічні, крім
призначених для
наземних транспортних
засобів

070595

додано

машини для
шліхтування

070596

додано

3D-біопринтери

070597

додано

імпринтери портативні
лазерні

070598

додано

роботи зі штучним
інтелектом побутові
чистильні та миючі
8

8 клас
Заголовок

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

Не змінено

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

080138

сікачі [ножі]

змінено

сікачі, що є ножами

080236

ножі для
подрібнювання м'яса
[ручні інструменти]

змінено

ножі для
подрібнювання м'яса

080294

додано

ножі
багатофункціональні

080295

додано

пристрої з ручним
приводом для
зрізання зерна
кукурудзи з качана

080296

додано

фрукторізки з ручним
приводом

080297

додано

комбайни кухонні з
ручним приводом

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

9 клас
Заголовок

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
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розподіляння чи
використання
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

розподіляння чи
використання
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
090109

капілярні трубки

змінено

090226

електролізери

вилучено

090253

апарати для
ферментації
[лабораторні
апарати]

змінено

трубки капілярні для
лабораторного
використання
апарати для
ферментації для
лабораторного
використання
10

090338

захисні маски*

змінено

маски захисні, крім
призначених на
медичні потреби

090778

роботи-гуманоїди зі
штучним інтелектом

змінено

роботи-гуманоїди зі
штучним інтелектом
для використання у
наукових
дослідженнях

090841

криптографічні ключі змінено
для отримування та
витрачання
криптовалют
завантажні

ключі криптографічні
для отримування та
витрачання
криптовалютних
активів завантажні

090846

додано

контролери
центральні розумного
будинку/контролери
центральні систем
автоматичного
керування будинком

090847

додано

набори даних
записані або
завантажні

090848

додано

дисплеї проєкційні
для транспортних
засобів

090849

додано

смарт-колонки

090850

додано

замки біометричні

090851

додано

кулі вогнегасні

090852

додано

колонки акустичні
для носіння на тілі

090853

додано

пиломіри портативні
надчутливі

090854

додано

смартфони, що
складаються

090855

додано

лампи-спалахи для
смартфонів

090856

додано

3D-сканери
колонки акустичні
тонкоплівкові

090857
090858

додано

мікрофони бездротові
дикторські

090859

додано

сканери [апарати] для
проведення
автомобільної
діагностики
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090860

додано

костюми гаптичні,
крім призначених на
медичні потреби

090861

додано

лампи кільцеві для
селфі для смартфонів

090862

додано

пристрої зарядні для
мобільних телефонів

090863

додано

плівки захисні для
екранів мобільних
телефонів

090864

додано

знаки
попереджувальні
[світні]

090865

додано

знаки безпеки [світні]

090866

додано

кільця-тримачі для
мобільних телефонів

090867

додано

кільця-підставки для
мобільних телефонів

090868

додано

гарнітури

090869

додано

гарнітури для
відеоігор

090870

додано

програмне
забезпечення
комп'ютерне
завантажне для
керування
операціями з
криптовалютою за
блокчейнтехнологією

090871

додано

апарати електролізу
для лабораторного
використання

090872

додано

апарати для
генерування газу на
калібрувальні
потреби

090873

додано

апарати для
тестування грудного
молока, крім
призначених для
медичного або
ветеринарного
використання

090874

додано

пристрої зарядні
12

портативні
090875

додано

підсилювачі для
серводвигунів

090876

додано

контролери
електронні для
серводвигунів

090877

додано

комп'ютери квантові

090878

додано

контролери
цифрового
інтерфейсу музичних
інструментів, що є
аудіоінтерфейсами

090879

додано

біореактори для
лабораторного
використання

090880

додано

біореактори для
культивування клітин
для наукових
досліджень

090881

додано

тримачі, пристосовані
для мобільних
телефонів та
смартфонів

090882

додано

тримачі автомобільні
для телефонних
апаратів

090883

додано

дисплеї наголовні

090884

додано

принтери бездротові
портативні для
використання з
лептопами та
мобільними
пристроями

090885

додано

окуляри для корекції
дальтонізму

090886

додано

контейнери, що
мають функції
ультразвукового
чищення, для
контактних лінз

090887

додано

подушки безпеки
повітряні для захисту
від падіння

090888

додано

шоломи з
нейроінтерфейсом,
крім призначених на
13

медичні потреби
090889

додано

колонки акустичні
портативні

090890

додано

алкометри [пристрої
для виявлення
наявності алкоголю]

090891

додано

підставки
охолоджуючі для
лептопів

090892

додано

вентилятори
внутрішні
охолоджуючі для
комп'ютерів

090893

додано

блоки ефектів для
гітар

090894

додано

програмне
забезпечення як
медичний пристрій
[SaMD] завантажне

090895

додано

крісла евакуаційні

090896

додано

килимки, призначені
для утримання
мобільних телефонів
та смартфонів, на
панелі приладів

090897

додано

контролери для
серводвигунів

090898

додано

маски пилозахисні з
функцією очищення
повітря

090899

додано

приводи електричні

090900

додано

приводи лінійні
електричні

10 клас
Заголовок

Хірургічні, медичні,
стоматологічні та
ветеринарні апарати та
інструменти; протези
кінцівок, очей і зубів;
ортопедичні вироби;
матеріали для
накладання швів;
терапевтичні та

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,
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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

пристосовані для людей з
обмеженими
можливостями; апарати для
масажу; апарати, пристрої
та вироби для догляду за
немовлятами; апарати,
пристрої та вироби для
сексуальної активності

100122

офтальмометри

змінено

кератометри/офтальмометри

100217

перев'язи
[підтримувальні
бандажі]

змінено

перев'язи [бандажі
підтримувальні]

100224

вушні затички [пристрої змінено
для захисту вух]

затички вушні [пристрої для
захисту органів слуху]

100283

маски гігієнічні на
медичні потреби

змінено

маски захисні на медичні
потреби

100288

додано

маски одноразові зігріваючі
парові на терапевтичні
потреби

100289

додано

наліпки одноразові
зігріваючі парові на
терапевтичні потреби

100290

додано

імплантати контрацептивні

100291

додано

спіралі протизаплідні

100292

додано

апаратура спостерігальна
для наглядання за станом
людей, хворих на діабет

100293

додано

аудіометри [прилади для
визначення гостроти слуху]

100294

додано

костюми гаптичні на
медичні потреби

100295

додано

апарати для тестування
грудного молока на медичні
потреби

100296

додано

трубки капілярні для
медичного використання

100297

додано

кристали на терапевтичні
потреби

100298

додано

стенти, покриті препаратами
для лікування тромбозу

100299

додано

пінцети вушні портативні з
ендоскопічною функцією
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100300

додано

масажери електричні у
вигляді пістолетів

100301

додано

шоломи з нейроінтерфейсом
на медичні потреби

100302

додано

маски гігієнічні

100303

додано

маски марлеві багаторазові
гігієнічні

100304

додано

апарати ультразвукові для
терапії обличчя

100305

додано

ложки для пацієнтів, що
страждають на тремор

11 клас
Заголовок

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

Не змінено

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

110020

запальники*

видалено

110114

диспенсери
дезінфікувальних
засобів для туалетів

видалено

110271

апарати для
засмагання [солярії]

змінено

солярії

110377

додано

апарати
дезінфікувальні
дозувальні для
подавання рідин у
водогінні труби для
санітарно-технічного
устатковання

110378

додано

мембрани для систем
зворотного осмосу

110379

додано

блоки фільтрувальні
мембранні для
пристроїв для
очищання води
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110380

додано

мембрани для
пристроїв для
фільтрування води
/фільтри для
пристроїв для
фільтрування води

110381

додано

фільтри мембранні
зворотного осмосу
для очищання води

110382

додано

раковини кухонні,
призначені для
вбудовування в
стільниці

110383

додано

машини кавові із
вбудованими
водоочисниками

110384

додано

ліхтарі-палиці
світлодіодні з
живленням від
батарейок

110385

додано

системи зворотного
осмосу

110386

додано

посудини електричні
для готування льоду
та морозива

110387

додано

горщики куховарські
електричні

110388

додано

апарати адсорбційні
для виробляння газу

110389

додано

апарати мембранні
для виробляння газу

110390

додано

біореактори для
очищання стічних
вод

110391

додано

апарати
ферментаційні на
промислові потреби

110392

додано

апарати для
зрошування
добривами

110393

додано

кухлі електронагрівні

110394

додано

вогні ходові для
транспортних засобів

110395

додано

генератори снігу/
гармати снігові
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110396

додано

машини пивоварні на
побутові потреби
електричні

110397

додано

біореактори для
використання при
перероблянні
відходів

110398

додано

труби з
термостабілізованого
поліпропілену для
опалювальних систем

12 клас
Заголовок

Транспортні засоби;
апарати для
пересування землею,
повітрям або водою

Не змінено

Транспортні засоби;
апарати для
пересування землею,
повітрям або водою

120002

залізничні зчепи

змінено

зчепи залізничні

120024

автомобільні
ланцюги

видалено

120142

трансмісії для
наземних
транспортних засобів

змінено

механізми
трансмісійні для
наземних
транспортних засобів

120225

тягові ланцюги для
наземних
транспортних засобів

змінено

ланцюги тягові для
наземних
транспортних засобів

120328

додано

автомобілі на
водневому паливі

120329

додано

скутери водні
[персональні
плавзасоби]

120330

додано

вишки оглядові,
спеціально
пристосовані для
встановлення на
транспортні засоби

120331

додано

приводи лінійні
пневматичні або
гідравлічні для
наземних
транспортних засобів

120332

додано

судна для
рятувальних операцій
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120333

додано

транспортні засоби
снігохідні

120334

додано

чохли певної форми
для приладових
панелей

120335

додано

роботи з функцією
самокерування для
доставки

120336

додано

приводи лінійні
пневматичні або
гідравлічні для
наземних
транспортних засобів

120337

додано

контейнеровози
портальні

120338

додано

транспортні засоби
болотохідні

Не змінено

Вогнепальна зброя;
боєприпаси і снаряди;
вибухові речовини;
феєрверки

додано

пістолети стартові

Не змінено

Дорогоцінні метали
та їхні сплави;
ювелірні вироби,
дорогоцінне та
напівдорогоцінне
каміння; годинники
та хронометричні
прилади

140183

додано

кубки-статуетки
пам'ятні з
дорогоцінних металів

140184

додано

кубки призові з
дорогоцінних металів

140185

додано

бирки пришивні з
дорогоцінних металів
для одягу

13 клас
Заголовок

Вогнепальна зброя;
боєприпаси і
снаряди; вибухові
речовини; феєрверки

130081

14 клас
Заголовок

Дорогоцінні метали
та їхні сплави;
ювелірні вироби,
дорогоцінне та
напівдорогоцінне
каміння; годинники
та хронометричні
прилади
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15 клас
Заголовок

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

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

150097

додано

чаші співаючі

150098

додано

драм-машини

16 клас
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

160037

підставки під пивні
кухлі

змінено

підставки паперові
під пивні кухлі

160267

клейкі смуги на
канцелярські або
побутові потреби

видалено

160394

додано

розмальовки

160395

додано

папір для оригамі

160396

додано

пакети для покупок
паперові або
пластмасові
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160397

додано

мезузи на пергаменті

160398

додано

футляри для мезузи

160399

додано

папір для випікання

160400

додано

дошки магнітні, що є
канцелярським
приладдям

160401

додано

фліпчарти [офісні
дошки]

160402

додано

банкноти сувенірні

160403

додано

папір насіннєвий
[канцелярські товари]

160404

додано

наклейки на підлогу

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

170085

клейкі смуги, крім
призначених на
медичні,
канцелярські або
побутові
потреби/клейкі
стрічки, крім
призначених на
медичні,
канцелярські або
побутові потреби

змінено

стрічки клейкі, крім
призначених на
медичні,
канцелярські або
побутові потреби

170126

додано

чорнила ізоляційні

170127

додано

скловолокно
акрилове
напівоброблене
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170128

додано

скловолокно
органічне
напівоброблене

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

180065

каркаси для жіночих
сумочок

змінено

каркаси для сумок
[складові частини
сумок]

180071

сумки господарські

змінено

сумки господарські
для багаторазового
використання

180143

додано

сумки для туалетного
приладдя незаповнені

180144

додано

органайзери для
валіз/ набір
органайзерів для
багажу

180145

додано

шкіра веганська

180146

додано

бирки пришивні для
одягу шкіряні

180147

додано

бирки клейкі для
сумок шкіряні

Не змінено

Будівельні та
конструкційні
матеріали неметалеві;
труби жорсткі
будівельні
неметалеві; асфальт,
смола,
просмолювальні

19 клас
Заголовок

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

матеріали будівельні і
бітум; будівельні
конструкції перемісні
неметалеві;
пам'ятники
неметалеві

190268

додано

дошки для плаваючої
підлоги неметалеві

190269

додано

пісок для ігор

20 клас
Заголовок

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

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

200019

бамбукові вироби

змінено

бамбук необроблений
або напівоброблений

200099

знімні накривки для
раковин

змінено

накривки знімні для
раковин

200189

туалетні столики

змінено

столики туалетні

200192

шухляди, що
замикаються

змінено

шухляди, що
замикаються [меблі]

200198

стелажі для тарілок

змінено

стелажі для тарілок
[меблі]

200279

матрацики для
сповивання дітей

змінено

матрацики для
сповивання дітей для
багаторазового
використання

200348

додано

вмістини для
стисненого газу або
скрапленого повітря
неметалеві

200349

додано

балони [вмістини]
для стисненого газу
або скрапленого
повітря неметалеві
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200350

додано

табурети для ванної
кімнати

200351

додано

шафи кухонні [меблі]

200352

додано

підстилки знімні для
раковин

200353

додано

органайзери для
шухляд

200354

додано

органайзери підвісні
для шаф

200355

додано

накривки неметалеві
спеціальні на балони
для стисненого газу
для їх переміщування
та транспортування

200356

додано

подушки для
підкладання в клітки
для домашніх тварин

200357

додано

перегородки захисні

200358

додано

баки смиттєві
неметалеві, крім
призначених для
медичного
використання

200359

додано

контейнери для
роздільного збирання
відходів неметалеві

200360

додано

бирки пришивні для
одягу пластикові або
гумові

21 клас
Заголовок

Начиння і вмістини
Змінено
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
виготовляння щіток;
знаряддя для
чищення та

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

прибирання; скло
необроблене або
напівоброблене, крім
будівельного скла;
скляний,
порцеляновий та
глиняний посуд

210101

куховарські горщики

змінено

горщики куховарські
неелектричні

210123

губки туалетні

змінено

губки для ванн

210211

посудинки для
готування льоду та
заморожених напоїв
металеві

змінено

посудинки для
готування льоду та
морозива
неелектричні

210214

супниці

змінено

супниці

210225

туалетне приладдя

вилучено

210233

аерозольні
диспенсери, крім
призначених на
медичні потреби

вилучено

210315

мішечки для
оздоблювання
кондитерських
виробів
[кондитерські
мішечки]

змінено

210412

витискачі зубної
пасти з тюбиків

вилучено

мішечки для
кондитерського
декорування
/кондитерські
мішечки

210419

додано

форми для випікання
паперові

210420

додано

форми для випікання
силіконові

210421

додано

тарілки для супу

210422

додано

пристрої
ультразвукові для
відлякування
шкідників

210423

додано

іригатори побутові

210424

додано

пляшки для ліків
розумні, що
продаються
порожніми

210425

додано

лотки [посудини для
дрібних речей] на
побутові потреби
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210426

додано

витискачі з тюбиків
на побутові потреби

210427

додано

фігурки з порцеляни,
кераміки, глини,
теракоти або скла для
тортів

210428

додано

форми для запікання/
деко для випікання

210429

додано

м'ясорубки
неелектричні

210430

додано

штампи косметичні,
що продаються
порожніми

210431

додано

підставки під пивні
кухлі, крім паперових
або текстильних

210432

додано

відра для сміття з
механізмом
автоматичного
відкривання та
закривання

210433

додано

щітки для волосся зі
звуковою вібрацією

210434

додано

пристосовання для
випускання пари під
час випікання пирогів

210435

додано

щипці для барбекю

210436

додано

виделки
сервірувальні

210437

додано

ложки сервірувальні

210438

додано

виделки для барбекю

210439

додано

клітки для збирання
комах

210440

додано

коробки для
колекціонування
комах

Не змінено

Троси та мотузки;
сітки; намети та

22 клас
Заголовок

Троси та мотузки;
сітки; намети та

26

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

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
додано

кабельні стяжкихомути
неметалеві/стяжкихомути неметалеві

Пряжа і нитки для
текстильного
використання

Не змінено

Пряжа і нитки для
текстильного
використання

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

240040

простирадла
[текстильні]

змінено

простирадла

240046

матеріали ткані
еластичні

змінено

тканини еластичні

240054

бумазея легкі
/зносостійкі
бавовняні тканини

змінено

бумазея

додано

рушники кухонні

220119

23 клас
Заголовок

24 клас

240130

27

/рушники для посуду
240131

додано

тканини бавовняні
легкі зносостійкі

240132

додано

тканини
багаторазового
використання з
восковим покриттям
для упаковування
харчових продуктів

240133

додано

підставки під пивні
кухлі текстильні

240134

додано

бирки пришивні для
одягу текстильні

240135

додано

бирки клейкі для
сумок текстильні

25 клас
Заголовок

Одяг, взуття,
наголовні убори

Не змінено

Одяг, взуття,
наголовні убори

250018

підтяжки/ шлейки
для одягу [підтяжки]

змінено

підтяжки [шлейки]
для одягу

250194

додано

рукавички теплі для
користування
пристроями із
сенсорним екраном

250195

додано

маски для обличчя
[одяг], крім
призначених на
медичні або санітарні
потреби

250196

додано

рукавиці велосипедні

250197

додано

рукавиці водійські

250198

додано

одяг спортивний з
вбудованими
цифровими
датчиками

Не змінено

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

26 клас
Заголовок

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

260146

додано

фурнітура для
жіночої білизни
[галантерейні вироби]

260147

додано

пряжки для сумок

260148

додано

застібки для сумок

260149

додано

кісточки для
бюстгальтерів

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

Не змінено

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

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

280030

ігрові кулі

змінено

кулі для гри в боулз

280078

набори для
кімнатних ігор

змінено

ігри настільні на
спеціальних дошках

280184

боксерські груші

змінено

груші боксерські

280263

додано

кулі для боулінгу

280264

додано

гирі спортивні

280265

додано

браслети іграшкові
сяючі для вечірок

280266

додано

конуси маркерні для
спорту

280267

додано

тріскачки ручні, що
імітують звуки
оплесків [іграшки для

27 клас
Заголовок

28 клас

29

створення шуму]
280268

додано

фігурки персонажів
іграшкові

280269

додано

ігри карткові
колекційні

280270

додано

ігри карткові

280271

додано

пісочниці для
дитячих майданчиків

280272

додано

обручі для тренувань
з вбудованими
вимірювальними
датчиками

280273

додано

пояси клейкі для
стимуляції м'язів під
час тренувань
електричні

280274

додано

вентилятори
охолодження
зовнішні для ігрових
консолей

280275

додано

ляльки шарнірні
[BJD]

280276

додано

боді спортивні з
електричною
стимуляцією м'язів

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

290044

фруктові желе

змінено

намазки фруктові
желейні

290259

додано

супи ягідні

290260

додано

десерт ягідний зі
збитими вершками
30

290261

додано

страви готові на
основі овочів для
малюків

290262

додано

вержус на кулінарні
потреби

30 клас
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, патока; дріжджі,
пекарські порошки;
сіль, присмаки,
прянощі, трави
законсервовані; оцет,
соуси та інші
приправи; лід
(заморожена вода)

Змінено

Кава, чай, какао та їх
замінники; 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)

300205

муси десертні
[кондитерські
вироби]

змінено

кондитерські вироби
у вигляді мусів

300293

додано

чипси картопляні,
вкриті шоколадом

300294

додано

чаї трав'яні*

300295

додано

замінники чаю

300296

додано

цукерки шоколадні з
лікером

300297

додано

замінники какао

300298

додано

дріжджі для
пивоваріння

300299

додано

комбуча

300300

додано

випічка датська

300301

додано

ньоккі

300302

додано

кристали желе
ароматизовані для
готування
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кондитерських
виробів з желе
300303

додано

сік лимонний
кристалізований
[приправа]

300304

додано

насіння кабачків
оброблене [приправи]

300305

додано

насіння конопель
оброблене [приправи]

300306

додано

спельта оброблена

300307

додано

страви готові на
основі локшини для
малюків

31 клас
Заголовок

Сирі та необроблені
Не змінено
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

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

310175

додано

віники для сауни
березові

310176

додано

насіння кабачків
необроблене

310177

додано

насіння конопель
необроблене

310178

додано

спельта необроблена

310179

додано

м'ята котяча

310180

додано

пшениця однозерна
необроблена

310181

додано

пісок для туалетів для
домашніх тварин
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32 клас
Заголовок

Пиво; безалкогольні
напої; мінеральні та
газовані води;
фруктові напої та
фруктові соки;
сиропи та інші
безалкогольні
складники для
виготовляння напоїв

Змінено

Пиво; безалкогольні
напої; мінеральні та
газовані води;
фруктові напої та
фруктові соки;
сиропи та інші
складники для
виготовляння
безалкогольних
напоїв

320008

безалкогольні
складники для
виготовляння напоїв

змінено

складники для
виготовляння
безалкогольних
напоїв

додано

суміші сухі на основі
крохмалю для
приготування напоїв

Не змінено

Алкогольні напої,
крім пива; алкогольні
складники для
виготовляння напоїв

додано

напої на основі вина

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

Не змінено

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

Рекламування;
керування
підприємницькою
діяльністю,
організовування та
адміністрування у
сфері

Не змінено

Рекламування;
керування
підприємницькою
діяльністю,
організовування та
адміністрування у
сфері

320063

33 клас
Заголовок

Алкогольні напої,
крім пива; алкогольні
складники для
виготовляння напоїв

330038

34 клас
Заголовок

35 клас
Заголовок

33

підприємницької
діяльності; офісні
роботи

підприємницької
діяльності; офісні
роботи

350008

розповсюджування
рекламних матеріалів

змінено

розповсюджування
рекламних матеріалів

350024

пряме поштове
рекламування

змінено

рекламування пряме
поштове

350166

додано

послуги
консультаційні у
сфері
підприємницької
діяльності щодо
цифрових
трансформацій

350167

додано

послуги
посередницькі у
сфері
підприємницької
діяльності щодо
підбору фахівців для
клієнтів

350168

додано

служби прийому
відвідувачів [офісні
роботи]

350169

додано

послуги з проведення
досліджень щодо
прибутковості бізнесу

350170

додано

забезпечування
інформацією,
отриманою з
телефонних
довідників

350171

додано

влаштовування
передплати послуг
систем автоматичної
оплати проїзду
автомобільними
дорогами [ЕТС] для
інших

350172

додано

проведення
комерційних заходів

350173

додано

послуги з обробки
даних [офісні роботи]

350174

додано

прокат касових
апаратів

350175

додано

послуги лідогенерації
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350176

додано

комп'ютеризоване
ведення медичних
записів та документів

350177

додано

послуги з обробляння
замовлень в режимі
онлайн щодо
замовляння їжі з
ресторанів на винос
та з доставкою

350178

додано

послуги рекламні зі
створювання
фірмового стилю для
інших

350179

додано

сприяння продажам
товарів через лідерів
громадської думки

350180

додано

маркетинг впливу

36 клас
Заголовок

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

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

360124

електронне
переказування
віртуальних валют

змінено

переказування
криптовалютних
активів електронне

360129

фінансові операції з
обмінювання
віртуальних валют

змінено

фінансові операції з
обмінювання
криптовалютних
активів

360130

додано

переказування коштів
електронне, що
здійснюється за
допомогою блокчейнтехнології

360131

додано

випускання
подарункових
сертифікатів

360132

додано

послуги з мобільного
банкінгу

37 клас
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Не змінено

Послуги зі
споруджування;
послуги із
встановлювання і
ремонтування;
добування копалин,
буріння свердловин
для добування нафти
та газу

370154

додано

тюнінг кузовів
автомобілів

370155

додано

встановлювання
зовнішніх,
внутрішніх та
механічних деталей
на транспортні засоби
на індивідуальні
потреби [тюнінг]

370156

додано

розбирання
зруйнованих об'єктів,
крім призначених на
науково-дослідницькі
потреби

370157

додано

технічне
обслуговування
підйомників [ліфтів]
за допомогою систем
дистанційного
моніторингу

370158

додано

укладання штучних
газонних покривів

370159

додано

послуги зі
споруджування та
встановлювання
малих архітектурних
форм

370160

додано

прокат зарядних
портативних
пристроїв

370161

додано

послуги з монтажу та
встановлювання
меблів

370162

додано

послуги столярні
[ремонтування
дерев'яних виробів]

370163

додано

дезодорування
оббивки меблів

Заголовок

Послуги зі
споруджування;
послуги із
встановлювання і
ремонтування;
добування копалин,
буріння свердловин
для добування нафти
та газу
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370164

додано

опромінювання
медичних
інструментів

370165

додано

прокат зарядних
пристроїв для
акумуляторних ба

370166

додано

дезінфікування
оббивки меблів

370167

додано

дезінфікування
хірургічних
інструментів

Не змінено

Телекомунікаційні
послуги

додано

послуги з геолокації
[телекомунікаційні
послуги]

38 клас
Заголовок

Телекомунікаційні
послуги

380056

39 клас
Заголовок

Перевезення;
пакування і
зберігання товарів;
влаштовування
подорожей

Не змінено

Перевезення;
пакування і
зберігання товарів;
влаштовування
подорожей

390019

прокат коней

змінено

прокат коней для
перевезення

390075

послуги кур'єрів
[доставляння
повідомлень або
товарів]

змінено

послуги кур'єрів
[доставляння
повідомлень або
товарів]

390121

додано

зберігання ключів
тимчасове

390122

додано

прокат дронів з
фотокамерами

390123

додано

послуги автостоянок

390124

додано

збирання побутових
та промислових
відходів та сміття
[перевезення]

390125

додано

прокат шафок для
зберігання
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390126

додано

виявлення та
відслідковування
місцезнаходження
людей та вантажів
для транспортування

390127

додано

послуги з
перевезення
юридичних
документів

390128

додано

перевезення
канатною дорогою

390129

додано

прокат безпечних
дитячих крісел для
транспортних засобів

390130

додано

послуги зі зберігання
в гардеробних
кімнатах

390131

додано

прокат
розвідувальних
дронів

390132

додано

прокат дронів, що
стежать за безпекою

40 клас
Заголовок

Обробляння
матеріалів;
переробляння
відходів і сміття;
очищання повітря та
обробляння води;
друкарські послуги;
консервування
харчових продуктів
та напоїв

Не змінено

Обробляння
матеріалів;
переробляння
відходів і сміття;
очищання повітря та
обробляння води;
друкарські послуги;
консервування
харчових продуктів
та напоїв

400104

прокат генераторів

змінено

прокат
електрогенераторів

400133

додано

виготовляння човнів
на замовлення/
виготовляння яхт на
замовлення

400134

додано

послуги з дистиляції

400135

додано

прокат промислових
роботів для
використання при
оброблянні
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матеріалів
400136

додано

збирання літаків на
замовлення/
виготовляння літаків
на замовлення

400137

додано

послуги столярні
[виготовляння
дерев'яних виробів на
замовлення]

400138

додано

послуги з
сироваріння щодо
визрівання, витримки
та дозрівання сирів

400139

додано

дроблення бетону

400140

додано

опромінення
харчових продуктів

400141

додано

прокат батарей
електричних

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

41 клас
Заголовок

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

Не змінено

410043

послуги клубів
[розважальні або
освітні]

видалено

410062

надавання музейних
послуг [презентації,
виставки]

змінено

надавання музейних
послуг

410231

додано

організовування
змагань з кіберспорту

410232

додано

режисерування
видовищ

410233

додано

послуги кіберспорту

410234

додано

послуги ігротек

410235

додано

послуги
мультимедійних
бібліотек

410236

додано

послуги з
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фотознімання дроном
410237

додано

послуги з
відеознімання дроном

410238

додано

навчання з
передавання ділових
знань та ноу-хау

410239

додано

послуги з проведення
атестації у сфері
освіти, а саме
забезпечування
навчання та
екзаменування у
навчанні

410240

додано

досліджування у
сфері освіти

410241

додано

прокат пристроїв для
читання електронних
книжок

410242

додано

організовування
розважальних заходів

410243

додано

влаштовування і
проведення
спортивних заходів

410244

додано

освіта музична

410245

додано

доповнення субтитрів
написами, що
представляють звуки

410246

додано

проведення
розважальних заходів

410247

додано

ігри у квест-кімнатах
[розважання]

410248

додано

представляння
музейних експозицій

410249

додано

створювання
подкастів

410250

додано

прокат реквізиту для
фільмів

Не змінено

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

42 клас
Заголовок

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

40

з промислового
аналізування,
промислового
досліджування та
промислового
дизайну;
контролювання
якості та послуги з
аутентифікації;
проєктування та
розробляння
комп'ютерного
апаратного і
програмного
забезпечення
змінено

забезпечування
віртуальними
комп'ютерними
системами через
хмарне
обчислювання

420262

додано

написання
комп'ютерних кодів

420263

додано

консультування з
питань безпеки даних
в телекомунікаційних
мережах

420264

додано

дизайн костюмів

420265

додано

дизайн видовищних
декорацій

420266

додано

проєктування
прототипів

420267

додано

проєктування
комп'ютерних
імітаційних моделей

420268

додано

послуги
картографічного або
термографічного
вимірювання за
допомогою дрона

420269

додано

криптомайнінг/
майнінг криптовалют

420270

додано

досліджування
археологічні
[розкопки]

420271

додано

дизайн комп'ютерний
графічний для

420229

хмарне
обчислювання даних

промислового
аналізування,
промислового
досліджування та
промислового
дизайну;
контролювання
якості та послуги з
аутентифікації;
проєктування та
розробляння
комп'ютерного
апаратного і
програмного
забезпечення
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відображання
відеопроєкцій
420272

додано

розслідування
цифрові
криміналістичні у
сфері комп'ютерних
злочинів

420273

додано

послуги технологічні
консультаційні з
цифрової
трансформації

420274

додано

прокат устатковання
для дата-центрів

420275

додано

забезпечування
географічною
інформацією

420276

додано

забезпечування
незавантажними
географічними
картами в режимі
онлайн

420277

додано

консультування щодо
штучного інтелекту

420278

додано

досліджування у
сфері технологій
штучного інтелекту

420279

додано

послуги з
аутентифікації
користувачів, що
використовують
блокчейн-технологію

420280

додано

досліджування
геотехнічні

420281

додано

буріння
геологорозвідувальне

420282

додано

розробляння відео- та
комп'ютерних ігор

420283

додано

квантові
обчислювання даних

420284

додано

культивування клітин
для наукових
досліджень

420285

додано

послуги з
комп'ютерного
програмування для
обробляння
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інформації
420286

додано

послуги з програмної
інженерії для
обробляння
інформації

420287

додано

послуги з дизайну
логотипів

420288

додано

проєктування полів
для гольфу

43 клас
Заголовок

Послуги із
забезпечування їжею
та напоями;
забезпечування
тимчасовим

Не змінено

Послуги із
забезпечування їжею
та напоями;
забезпечування
тимчасовим

430073

послуги готелів

змінено

послуги із
забезпечування
житлом у готелях

430202

додано

служби прийому для
тимчасового
розміщування
[вручення ключів]

430203

додано

послуги притулків
для тварин

430204

додано

забезпечування
тимчасовим житлом,
що надаються
закладами соціальної
реабілітації

430205

додано

орендування житла
на час відпустки

430206

додано

прокат кухонних
раковин

430207

додано

прокат переносних
роздягалень

430208

додано

послуги ресторанних
критиків [надавання
інформації про їжу та
напої]

430209

додано

послуги ресторанів
щодо забезпечування
їжею на винос

430210

додано

прокат меблів
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додано

прокат офісних
меблів

Не змінено

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

440234

додано

послуги з керування
відновлюванням
популяції диких
тварин і птахів

440235

додано

голкотерапія

440236

додано

терапія з
використанням
медичних банок

440237

додано

послуги з
післяпологового
доглядання

440238

додано

прокат пляшок та
контейнерів, що
містять газ, на
медичні потреби

440239

додано

прокат генераторів
водневої води для
ванн

440240

додано

послуги
регенеративної
медицини

440241

додано

послуги косметологів

440242

додано

послуги з фарбування
волосся

440243

додано

обрізання дерев

440244

додано

пересаджування
дерев

440245

додано

послуги у сфері
ландшафтної

430211

44 клас
Заголовок

Медичні послуги;
ветеринарні послуги;
гігієнічне та
косметичне
обслуговування
людей або тварин;
послуги в сільському
господарстві,
аквакультурі,
плодівництві та
лісівництві
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архітектури
440246

додано

ерготерапія

440247

додано

послуги з оцінювання
стану здоров'я

440248

додано

послуги із
садівництва на
об'єктах
громадського
призначення

440249

додано

послуги чоловічих
перукарень

440250

додано

забезпечування
людей з обмеженими
можливостями
службовими
тваринами

440251

додано

терапія танцювальна

440252

додано

арт-терапія

440253

додано

музикотерапія

440254

додано

моніторинг медичних
даних дистанційний
для медичного
діагностування та
лікування

440255

додано

лікування
медикаментозне з
використанням
культивованих клітин

440256

додано

послуги банку
культивованих клітин
для медичної
трансплантації

440257

додано

послуги скринінгу на
виявлення
нездатності до
навчання

440258

додано

послуги скринінгу на
виявлення синдрому
дефіциту уваги

440259

додано

послуги скринінгу на
виявлення синдрому
дефіциту уваги з
гіперактивністю

440260

додано

діагностування
порушень зору
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440261

додано

прокат садового
знаряддя

440262

додано

послуги з
вакцинування

45 клас
Заголовок

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

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

450223

правове
адміністрування
ліцензій

змінено

послуги юридичні
щодо ліцензій

450248

додано

послуги юридичні з
передачі майна

450249

додано

послуги з
політичного
лобіювання

450250

додано

послуги
танатокосметологів

450251

додано

послуги зі
спостереження за
допомогою дронів
для цілей безпеки

450252

додано

послуги щодо
забезпечування
правопорядку

450253

додано

послуги агентств
щодо знайомств з
соціально-побутовою
метою

450254

додано

послуги зі здійснення
особистих покупок на
замовлення для
інших

450255

додано

моніторинг
тривожної медичної
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сигналізації
450256

додано

охорона об'єктів за
допомогою систем
дистанційного
моніторингу

450257

додано

виявляння та
відстежування
зниклих людей та
втраченого майна

450258

додано

послуги юридичні із
забезпечування
виконання судових
рішень

450259

додано

послуги із
заміщування особи в
чергах
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