
Предмет: «Обслуговування товарів та послуг» 

Тема: «Перелік класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для 
реєстрації знаків» 

ТОВАРИ 

Клас 1 

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. 

Клас 2 

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. 

Клас 3 

Нелікувальна косметика та нелікувальні парфумерно-косметичні препарати; 
нелікувальні зубні порошки і пасти; парфумерні вироби, ефірні олії; 

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

Клас 4 

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

для освітлювання. 

Клас 5 

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. 

Клас 6 

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. 

Клас 7 

Машини, верстати, 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. 

Клас 8 

Ручні інструменти і знаряддя, інструменти з ручним приводом; ножові 

вироби; особиста зброя, крім вогнепальної; бритви. 

Клас 9 

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 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. 

  



Клас 10 

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. 

Клас 11 

Апарати та устатковання для освітлювання, нагрівання, охолоджування, 

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

Клас 12 

Транспортні засоби; апарати для пересування землею, повітрям або водою.  

Клас 13 

Вогнепальна зброя; боєприпаси і снаряди; вибухові речовини; феєрверки.  

Клас 14 

Дорогоцінні метали та їхні сплави; ювелірні вироби, дорогоцінне та 

напівдорогоцінне каміння; годинники та хронометричні прилади.  

Клас 15 

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

Клас 16 

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. 

Клас 17 

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. 

Клас 18 

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. 

Клас 19 

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

будівельні конструкції перемісні неметалеві; пам’ятники неметалеві. 

Клас 20 

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. 

Клас 21 

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.  

Клас 22 

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. 

Клас 23 

Пряжа і нитки для текстильного використання. 

Клас 24 

Тканини та замінники тканин; білизна для домашнього господарства; 

занавіски текстильні або пластмасові. 

Клас 25 



Одяг, взуття, наголовні убори. 

Клас 26 

Мереживо, тасьма і вишиті вироби, та стрічки і банти галантерейні; ґудзики, 
гачки і петельки, шпильки і голки; штучні квіти; прикраси для волосся; 

штучне волосся. 

Клас 27 

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

підлоги; покриви настінні нетекстильні. 

Клас 28 

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

Клас 29 

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.  

Клас 30 

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).  

Клас 31 

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.  

Клас 32 

Пиво; безалкогольні напої; мінеральні та газовані води; фруктові напої та 

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

Клас 33 



Алкогольні напої, крім пива; алкогольні складники для виготовляння напоїв.  

Клас 34 

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

 

ПОСЛУГИ 

Клас 35 

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

Клас 36 

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

Клас 37 

Послуги зі споруджування; послуги із встановлювання і ремонтування; 

добування копалин, буріння свердловин для добування нафти та газу.  

Клас 38 

Телекомунікаційні послуги. 

Клас 39 

Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей.  

Клас 40 

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

напоїв. 

Клас 41 

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

Клас 42 



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

досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з 
аутентифікації; проєктування та розробляння комп’ютерного апаратного і 

програмного забезпечення. 

Клас 43 

Послуги із забезпечування їжею та напоями; забезпечування тимчасовим 
житлом. 

Клас 44 

Медичні послуги; ветеринарні послуги; гігієнічне та косметичне 

обслуговування людей або тварин; послуги в сільському господарстві, 
аквакультурі, плодівництві та лісівництві. 

Клас 45 

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. 

 


