ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ УКРАЇНИ
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА
вул. Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680, МСП, Україна,
Тел.: (044) 494 06 06 Факс: (044) 494 06 67

РІШЕННЯ
14 березня 2016 року
Колегія Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності
України, затверджена розпорядженням заступника голови Апеляційної палати
Шатової І.О. від 25.02.2016 № 15 у складі головуючого Потоцького М.Ю.
та членів колегії Козелецької Н.О., Саламова О.В., розглянула заперечення
Панченка Валерія Анатолійовича проти рішення Державної служби
інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ) про реєстрацію зображувального
знака за заявкою № m 2015 11768 відносно частини товарів і послуг.
Представники апелянта – Лучка І.Ю., Коберник В.О.
При розгляді заперечення до уваги були взяті наступні документи:
- заперечення вх. № 2452 від 22.02.2016 проти рішення про реєстрацію
знака за заявкою № m 2015 11768 відносно частини товарів і послуг;
- копії матеріалів заявки № m 2015 11768;
- додаткові матеріали до заперечення вх. № 3074 від 03.03.2016 та
вх. № 3424 від 11.03.2016.
Аргументація сторін.
На підставі висновку експертизи 22.12.2015 ДСІВ було прийнято рішення
про реєстрацію знака за заявкою № m 2015 11768 на тій підставі, що заявлене
позначення:
- для всіх товарів 12, 17 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг
(далі – МКТП) є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим
позначенням «БРТ+зобр.», раніше зареєстрованим в Україні на ім'я фірми
Шенгхенг Інвестмент Корпорейшн ЛТД, Беліз (свідоцтво № 193437
від 25.11.2014, заявка № m 2011 04751 від 28.03.2011), щодо споріднених товарів;
- для частини товарів 07 класу МКТП, а саме: «паси до машин; паси
до транспортерів, конвеєрів; паси тертьові до шківів; паси тягові до генераторів
постійного струму; паси тягові до двигунів; паси, привідні ремені», воно є схожим
настільки, що його можна сплутати з зображувальним позначенням, раніше
зареєстрованим в Україні на ім’я Otkrytoe aktsionernoye obshchestvo
«Balakovorezinotekhnika» Російська Федерація (міжнародна реєстрація № 1186531
від 11.07.2013), щодо споріднених товарів;
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- для всіх товарів 12, 17 класів МКТП воно є схожим настільки, що його
можна сплутати з зображувальним позначенням, раніше заявленим на реєстрацію
в Україні Бєлозьоровою Яною Євгеніївною, Україна (заявка № m 2015 10977
від 10.07.2015), щодо споріднених товарів.
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», р. ІІ, ст.6.
п. 3.
Апелянт – Панченко В.А. заперечує проти рішення ДСІВ про реєстрацію
знака за заявкою № m 2015 11768 відносно частини заявлених товарів і просить
зареєструвати знак відносно всіх заявлених товарів, обґрунтовуючи це наступним.
Заявлене за заявкою № m 2015 11768 позначення не є схожим настільки, що
його можна сплутати із протиставленими знаками, оскільки найбільш суттєвим
є різне загальне сприйняття позначень і асоціацій, що вони викликають. Ця
обставина грає вирішальну роль при сприйнятті знаків у цілому.
Заявлене за заявкою № m 2015 11768 позначення являє собою поєднання
геометричних фігур, розташування яких викликає різні асоціації, наприклад,
асоціації з кириличною буквою «Ф», зі стилізованими вагами або з зображенням
обличчя та не викликає асоціацій із човном. Натомість протиставлені знаки є або
містять у своєму складі стилізоване зображення човна з корпусом вигнутої форми
та вітрилами, розташованими по обидва боки вертикальної лінії-щогли. Знаки
викликають абсолютно різні асоціації, не є схожими до ступеня змішування і не
можуть ввести в оману споживачів.
Зазначені аргументи підтверджуються листами згоди, що надані власником
протиставленого свідоцтва № 193437 компанією Шенгхенг Інвестмент
Корпорейшн ЛТД, Беліз та заявником за протиставленою заявкою
№ m 2015 10977 Бєлозьоровою Яною Євгеніївною, в яких вони не заперечують
проти реєстрації знака за заявкою № m 2015 11768 стосовно заявленого переліку
товарів 07, 12, 17 класів МКТП на ім’я Панченка Валерія Анатолійовича.
Крім того, апелянт звертає увагу на те, що заявник за заявкою
№ m 2015 10977 Бєлозьорова Яна Євгеніївна 27.11.2015 подала до Укрпатенту
клопотання про відкликання своєї заявки, що свідчить про те, що дана підстава
для відмови в реєстрації знака для товарів 12, 17 класів МКТП більше не
є актуальною.
Апелянт також порівняв товари 07 класу МКТП за міжнародною
реєстрацією № 1186531 та товари 07 класу МКТП, наведені у переліку за заявкою
№ m 2015 11768, і в додаткових поясненнях до заперечення від 11.03.2016
скоротив перелік товарів 07 класу МКТП, вилучивши із нього споріднені
із зазначеними в міжнародній реєстрації товари 07 класу МКТП. Інші товари
07 класу МКТП, наведені у переліку за заявкою № m 2015 11768, заявник вважає
не спорідненими, враховуючи використання та сферу застосування знаків.
На підставі зазначеного, апелянт просить скасувати рішення ДСІВ від
22.12.2015 та зареєструвати заявлене за заявкою m 2015 11768 позначення
відносно всіх заявлених товарів 12, 17 класів та скороченого переліку товарів 07
класу МКТП.
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Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію сторін,
що міститься у матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду
заперечення в апеляційному засіданні.
Колегія Апеляційної палати перевірила відповідність заявленого позначення
умовам надання правової охорони щодо наявності підстав для відмови,
встановлених пунктом 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг» (далі – Закон), з урахуванням пункту 4.3 Правил складання,
подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів
і послуг у редакції, затвердженій наказом Державного патентного відомства
України від 20 серпня 1997 року № 72, зі змінами (далі – Правила).
Відповідно до пункту 3 статті 6 Закону не можуть бути зареєстровані як
знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати
із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на
ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.
Згідно з пунктом 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на тотожність
і схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для
яких заявлені знаки. При цьому, позначення вважається тотожним з іншим
позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, та є схожим настільки,
що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним
у цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Заявлене позначення
є зображувальним і складається
з композиційно поєднаних геометричних фігур: двох ліній перпендикулярно
розміщених одна до іншої, які є центральним осьовим елементом композиції, двох
криволінійних чотирикутників, розміщених симетрично від вертикальної осьової
лінії і які мають одну вигнуту назовні бічну сторону, сектору кола, що
розташований знизу горизонтальної осьової лінії у центрі вигнутою донизу дугою
кола і поділений симетрично вертикальною осьовою лінією.

Протиставлений знак за свідоцтвом № 193437
є комбінованим
і складається з зображувального елемента, утвореного композиційно поєднаними
геометричними фігурами: вертикальною осьовою лінією, вздовж якої симетрично
розміщені два чотирикутника із затемненими поверхнями та увігнутими назовні
від осьової лінії бічними сторонами та сектору кола із затемненою поверхнею,
обмеженого двома вигнутими донизу лініями, кінці яких з’єднані
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горизонтальними лініями, і розташованого в нижній частині композиції
перпендикулярно до осьової лінії та словесного елементу «БРТ», виконаного
кирилицею, великими нахиленими літерами стандартного шрифту, розміщеного
в центрі під зображувальним елементом.

Протиставлений знак за міжнародною реєстрацією № 1186531
є зображувальним і складається із композиційно поєднаних геометричних фігур:
вертикальної осьової лінії, вздовж якої симетрично розміщені два чотирикутника
із увігнутими назовні від осьової лінії бічними сторонами та сектору кола,
обмеженого зверху ломаною лінією, яка утворює зліва і справа прямі кути
на з’єднанні з дугою кола, вигнутою донизу, і розташованого в нижній частині
композиції перпендикулярно до осьової лінії.

Протиставлене позначення за заявкою № m 2015 10977
є зображувальним і складається із композиційно поєднаних геометричних фігур:
вертикальної осьової лінії, вздовж якої симетрично розміщені два неправильних
півкола із увігнутими назовні від осьової лінії дугами та ломаної лінії, центральна
частина якої утворює дугу, вигнуту донизу і розташованої в нижній частині
композиції перпендикулярно до осьової лінії.
Під час встановлення ступеню схожості зображувальних позначень, що
складаються з двох і більше елементів, вирішальним є тотожність чи схожість
зовнішньої форми; наявність чи відсутність симетрії; смислове значення; вид
і характер зображень (натуралістичне, стилізоване, карикатурне і т.п.); поєднання
кольорів і тонів.
Порівняльний аналіз заявленого позначення та протиставлених знаків
свідчить про те, що для відтворення всіх зображень, що порівнюються,
застосовано однакову композицію геометричних фігур, зовнішню форму,
симетрію та стилізований характер зображень. Наявність усіх цих критеріїв
у зображеннях, що порівнюються, свідчить про однакове загальне зорове
сприйняття цих зображень і, відповідно, про високий ступінь їх схожості.
За результатами дослідження колегія Апеляційної палати дійшла висновку
про те, що заявлене за заявкою № m 2015 11768 позначення схоже настільки, що
його можна сплутати із знаком за свідоцтвом № 193437, знаком за міжнародною
реєстрацією № 1186531 та заявленим позначенням за заявкою № m 2015 10977,
оскільки асоціюється з протиставленими знаками в цілому, незважаючи
на незначні відмінності у відтворені їх окремих елементів.
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Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил для позначення, заявленого як знак,
щодо якого проводиться експертиза по суті, і виявлених зареєстрованих
та заявлених на реєстрацію знаків з більш раннім пріоритетом встановлюється
однорідність (спорідненість) товарів або товарів і послуг.
При встановленні однорідності (спорідненості) товарів або товарів і послуг
визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про
належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.
Для встановлення такої спорідненості слід враховувати, зокрема, рід (вид) товарів
і послуг, їх призначення; коло споживачів.
Заявлене за заявкою № m 2015 11768 позначення подано на реєстрацію
відносно товарів 07, 12 та 17 класів МКТП, наведених у переліку за заявкою.
Протиставлений знак за свідоцтвом № 193437 зареєстрований відносно
товарів 12 та 17 класів МКТП.
Протиставленому знаку за міжнародною реєстрацією № 1186531 надана
правова охорона відносно товарів 01, 07, 19 та 27 класів МКТП, зокрема, товарів
07 класу: «міні-зубчасті ремені для двигунів і машин; вентиляторні ремені
для двигунів і машин».
Протиставлене позначення за заявкою № m 2015 10977 заявлене відносно
товарів 12 та 17 класів МКТП.
Колегія Апеляційної палати проаналізувала товари 07, 12 та 17 класів
МКТП, перелік яких наведено у матеріалах заявки № m 2015 11768, та переліки
товарів 12 та 17 класів, наведені у свідоцтві № 193437, перелік товарів 07 класу
за міжнародною реєстрацією № 1186531 та переліки товарів 12 та 17 класів,
наведені у матеріалах заявки № m 2015 10977, і зазначає наступне.
Переліки товарів 12 та 17 класів МКТП за заявкою № m 2015 11768,
свідоцтвом № 193437 та заявкою № m 2015 10977 містять усі назви товарів, що
фігурують у переліках цих класів МКТП. Тобто, позначення за заявкою
№ m 2015 11768 заявлене на реєстрацію відносно таких самих товарів 12 та 17
класів МКТП, що й раніше зареєстрований знак за свідоцтвом № 193437
та раніше
подане
на
реєстрацію
позначення
за
заявкою
№ m 2015 10977.
Перелік товарів 07 класу за заявкою № m 2015 11768 містить перелік усіх
назв товарів, які фігурують у переліку 07 класу МКТП.
Перелік товарів 07 класу за міжнародною реєстрацією № 1186531
обмежений наступними назвами товарів: «міні-зубчасті ремені для двигунів
і машин; вентиляторні ремені для двигунів і машин».
У висновку закладу експертизи визнані однорідними (спорідненими)
із зазначеними у протиставленій міжнародній реєстрації такі товари 07 класу
МКТП за заявкою № m 2015 11768: «паси до машин; паси до транспортерів,
конвеєрів; паси тертьові до шківів; паси тягові до генераторів постійного струму;
паси тягові до двигунів; паси, привідні ремені».
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Зазначені товари відносяться до продукції виробничо-технічного
призначення короткочасного користування. Такі товари мають спеціальне
призначення, конкретні види потреб, які вони задовольняють, характерне
визначене коло споживачів.
Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови
(Он-лайн версія http://sum.in.ua/s/dvyghun):
«двигун – машина для перетворення якого-небудь виду енергії на механічну
енергію»;
«конвеєр – пристрій для безперервного пересування деталей виробів від
одного робітника до іншого, для транспортування вантажів і т. ін.»;
«транспортер – пристрій для безперервного переміщення вантажів
на невелику відстань; конвеєр».
За результатами дослідження колегія Апеляційної палати встановила,
що товари 07 класу за заявкою № m 2015 11768: «паси вентиляторів до двигунів;
паси до машин; паси тертьові до шківів; паси тягові до генераторів постійного
струму; паси тягові до двигунів; паси, привідні ремені» є спорідненими
з товарами 07 класу за міжнародною реєстрацією № 1186531: «міні-зубчасті
ремені для двигунів і машин; вентиляторні ремені для двигунів і машин»,
оскільки вони мають однакове призначення (складові частини до двигунів та
машин), однаковий вид матеріалу, з якого вони виготовлені, застосовуються для
задоволення однакових потреб (забезпечення передачі руху від одного шківа
машини до іншого), мають спільні спеціальні канали збуту та коло споживачів.
Натомість такі товари 07 класу за заявкою № m 2015 11768 як: «паси до
транспортерів, конвеєрів» мають інше призначення (складові частини
транспортерів, конвеєрів), задовольняють інші потреби (безперервне переміщення
деталей, вантажів на невелику відстань), мають спеціальне, але інше коло
споживачів, ніж товари 07 класу МКТП за міжнародною реєстрацією № 1186531,
тому не можуть бути визнані однорідними (спорідненими) з ними.
Колегія Апеляційної палати констатує, що враховуючи рід, вид товарів,
їх призначення, канали збуту, коло споживачів та можливість виникнення
у споживачів враження про належність заявлених товарів 12, 17 та частини
товарів 07 класу МКТП, а саме: «паси вентиляторів до двигунів; паси до машин;
паси тертьові до шківів; паси тягові до генераторів постійного струму; паси тягові
до двигунів; паси, привідні ремені» одній особі (виробнику), товари 12 та 17 класу
є такими самими товарами, як і зазначені у переліках за протиставленими
свідоцтвом № 193437 та заявкою № m 2015 10977, а наведену частину товарів 07
класу МКТП можна визнати однорідними (спорідненими) з товарами 07 класу
МКТП, зазначеними у переліку за міжнародною реєстрацією № 1186531.
Разом із тим, колегія Апеляційної палати розглянула документи і матеріали,
надані апелянтом на користь реєстрації:
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- лист від 26 жовтня 2015 року, в якому власник протиставленого свідоцтва
№ 193437 компанія Шенгхенг Інвестмент Корпорейшн ЛТД, Беліз, офіційно
повідомляє ДСІВ та Укрпатент про те, що вона не заперечує проти реєстрації
свідоцтва на знак для товарів і послуг стосовно заявленого переліку 12, 17 класів
МКТП, за заявкою № m 2015 11768 від 22.07.2015 на ім’я заявника Панченко
Валерія Анатолійовича; вважає, що заявлене позначення за заявкою
№ m 2015 11768 не є схожим до ступеню змішування із знаком за свідоцтвом
№ 193437 і не може ввести в оману споживачів у разі використання відносно
усього переліку товарів 12, 17 класів МКТП;
- лист згоду від 28 жовтня 2015 року, в якому заявник за протиставленою
заявкою № m 2015 10977 Бєлозьорова Яна Євгеніївна не заперечує проти того, що
за заявкою № m 2015 11768 від 22.07.2015 на знак для товарів і послуг на ім’я
заявника Панченка Валерія Анатолійовича буде здійснена реєстрація знака та
видано свідоцтво України стосовно заявленого переліку товарів 07, 12, 17 класів
МКТП;
- додаткові пояснення до заперечення від 11.03.2016, якими заявником
скорочено перелік товарів 07 класу МКТП шляхом вилучення товарів: «паси до
машин; паси тертьові до шківів; паси тягові до генераторів постійного струму;
паси тягові для двигунів; паси, привідні ремені».
Колегія Апеляційної палати також встановила, що 27.11.2015 заявником за
протиставленою заявкою № m 2015 10977 Бєлозьоровою Яною Євгеніївною
подано до Укрпатенту клопотання про відкликання своєї заявки № m 2015 10977
від 10.07.2015 та прохання припинити діловодство за вказаною заявкою.
Зважаючи на викладені обставини, а також положення статті 6quinquies
Паризької конвенції про охорону промислової власності щодо необхідності
врахування всіх фактичних обставин, що свідчать на користь реєстрації знака,
колегія Апеляційної палати дійшла висновку про наявність підстав для
задоволення заперечення.
За результатами розгляду заперечення, керуючись Паризькою конвенцією
про охорону промислової власності, Законом України «Про охорону прав на
знаки для товарів і послуг», Регламентом Апеляційної палати Державної служби
інтелектуальної власності України, затвердженим наказом Міністерства освіти і
науки України від 15.09.2003 № 622, колегія Апеляційної палати
в и р і ш и л а:
1. Заперечення Панченка Валерія Анатолійовича задовольнити.
2. Рішення ДСІВ від 22.12.2015 про реєстрацію знака за заявкою
№ m 2015 11768 відносно частини товарів і послуг відмінити.
3. Зареєструвати, за умови сплати заявником збору за публікацію
відомостей про видачу свідоцтва та державного мита (адміністративного збору) за
видачу свідоцтва, знак за заявкою № m 2015 11768 відносно усіх заявлених
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товарів 12, 17 класів МКТП та частини товарів 07 класу МКТП, а саме: «Машини і
верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти,
з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту);
сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для
яєць; торговельні автомати; 3D-принтери; автоматичні якорі шлюпкові;
аерографи для фарбування; аероконденсатори; алмази склорізальні (деталі
машин); амортизатори (плунжери) (деталі машин); антифрикційні
(протитертьові) підшипники (вальниці) (деталі машин); апарати для газування
води; апарати для газування напоїв; апарати для очищання ацетилену; апарати
для подавання під тиском пива; барабани (деталі машин); барвильні машини;
бетономішалки (машини); блоки (коловороти, шківи) (деталі машин); блоки
(коловороти, шківи); бобіни (деталі машин); борони; борошномельні машини;
бритвогострильні (лезогострильні) машини; броварські машини; букси (втулки)
для шийок валів (осей) (деталі машин); бульдозери; бункери (воронки)
(вивантажувальні механічні); бурильне (свердлувальне) устатковання; бурові
(свердлові) головки (коронки) (деталі машин); вагонопідіймачі; вакуумні насоси
(помпи) (машини); вальці прокатних станів; вантажні похилі площадки,
платформи; вантажні стріли; вентилятори до двигунів; верстати
(металорізальні); верстати для внутрішнього нарізування (виготовляння різьби
(нарізі) на внутрішній поверхні); верстати для зовнішнього нарізування
(виготовляння різьби (нарізі) на зовнішній поверхні); верстати для остаточного
обробляння; вивозильні засоби гірничі (засоби для відкатки); видувальні машини;
випускові патрубки до двигунів; випускові труби до двигунів; витискальні,
гофрувальні машини; вібратори промислові (машини); віджимальні машини для
прання; відкидні клапани (деталі машин); відцентрові млини; відцентрові насоси
(помпи); віконні відчинники гідравлічні; віконні відчинники електричні; віконні
відчинники пневматичні; віконні зачинники гідравлічні; віконні зачинники
електричні; віконні зачинники пневматичні; вільноходові колеса, крім призначених
до наземних транспортних засобів; віялки; вкладні для підшипників (вальниць)
(деталі машин); водовіддільники (зливні крани); водонагрівачі (частини машин);
волочильні стани; вороти (лебідки); ворсувальні машини; врубові машини;
всмоктувальні машини промислові; вугляні щітки до електричних машин;
вулканізувальні апарати; газонокосарки (машини); гальванувальні машини;
гальмові колодки, крім призначених до транспортних засобів; гальмові підкладні,
крім призначених до транспортних засобів; гальмові сегменти, крім призначених
до транспортних засобів; генератори змінного струму; генератори постійного
струму; генератори струму; гідравлічні двигуни; гідравлічні турбіни;
гідротрансформатори, крім призначених до наземних транспортних засобів;
гірничі машини; гірничі свердла (бури); глушники до двигунів; гнульні машини;
голководи (каретки) плетільних машин; головки циліндрів до двигунів; голчасті
стрічки (деталі чесальних машин); гончарні круги; гострильні (точильні)
кружала (деталі машин); гострильні верстати; граблі (гребки) до згрібальних
машин; гравіювальні машини; гроновідокремлювачі (машини); грязевловлювачі і
грязеназбирувачі (машини); дверні відчинники гідравлічні; дверні відчинники
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електричні; дверні відчинники пневматичні; дверні зачинники гідравлічні; дверні
зачинники електричні; дверні зачинники пневматичні; двигуни до літаків; двигуни
до повітроплавних апаратів; двигуни до транспортних засобів на повітряній
подушці; двигуни до човнів; двигуни на стисненому повітрі; деаератори
(знегазівники) питної води; дезінтегратори; декелі (деталі друкувальних машин);
деревообробляльні верстати; дернорізи; діафрагми (мембрани) до насосів (помп);
ділильні пристрої; діропробивальні машини; довбальні верстати; доїльні
апарати; долота для верстатів; домкрати пневматичні; дорогозамітальні
самохідні машини; дорожні котки; дорожньо-будівні машини; дренажні
машини; дрилі електричні ручні; дробарки (ступи) (машини); дробарки кухонні
електричні; друкарські верстати; друкарські машини; друкарські форми;
друкувальнівалки до машин; друкувальні верстати; друкувальні машини;
друкувальні циліндри; ежектори (струминні помпи); екскаватори; екскаватори
одноківшові; електричні апарати для ущільнювальної пластмаси (пакування);
електричні зварювальні апарати; електричні лискувальні машини для взуття;
електричні лискувальні машини для паркету; електричні молоти; електричні
пристрої для пересування запон; електрогенератори; електрогенератори
аварійні, допоміжні, запасні; електрогенератори до велосипедів; електродвигуни,
крім призначених до наземних транспортних засобів; електроди для
зварювальних машин; електродугові зварювальні апарати; електродугові різальні
апарати; електромеханічне обладдя для готування їжі; електромеханічні
апарати для готування напоїв; електромеханічні машини для хімічної
промисловості; ескалатори; етикетувальні (наличкувальні) машини; жарові
труби до котлів парових машин; живильники до парових котлів машин;
жниварки; жниварки (машини); жниварки-снопов'язалки; жорна млинові;
завантажувально-розвантажувальні
механізми;
закупорювальні
машини
промислові; залізницебудівні машини; запалювачі до двигунів внутрішнього
згоряння; запечатувальні машини для пляшок; збивачки (спінювачі) електричні
побутові; зварювальні агрегати електричні; зварювальні апарати газові;
згрібальні машини; зерновідокремлювачі; зернозбиральні комбайни; зернолущильні
машини; з'єднувачі (частини двигунів); з'єднувачі валів (машини); змішувачі
електричні побутові; знежирювальні апарати; зубчастоколісні механізми
машин; зчеплення, крім призначених до наземних транспортних засобів;
зшивальні (брошурувальні) машини; інжектори (упорскувачі) до двигунів;
кабестани; кавові млинки, крім ручних; каландри; калібрувальні машини;
каменеобробні верстати; канавокопачі (плугові); канати (троси) керувальні до
машин або двигунів; капоти (деталі машин); карбюратори; карбюраторні
живильники; картери машин і двигунів; каталітичні конвертори; керувальна
апаратура ліфтів; керувальні механізми гідравлічні до машин і двигунів;
керувальні механізми до машин або двигунів; керувальні механізми пневматичні
до машин і двигунів; кільця до кулькових підшипників (вальниць); кільця поршневі;
клапани (деталі машин); клеїльні пістолети електричні; клепальні машини;
ковпачкувальні машини для пляшок; колеса машин; колінчасті (корбові) вали;
компресори (машини); компресори до холодильників і рефрижераторів;
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компресори повітряні; конвеєри (транспортери) (машини); конвертори
сталеварильні; конденсатори
пари
(деталі машин); конденсувальне
устатковання; копальні машини; копри (трамбівки) (машини); корби (деталі
машин); коркувальні машини для пляшок; коробки на друкарські матриці;
коробки передавальні, крім призначених до наземних транспортних засобів;
корпуси (деталі машин); котки (бобіни, шпульки) до ткацьких верстатів; котки
механічні для гнучких труб; котли парових машин; кошикові преси; крани (деталі
машин або двигунів); крани підіймальні; кронштейни підвісні (деталі машин);
кувальні молотки; кулькові підшипники (вальниці); культиватори (машини);
кухонні комбайни електричні; кухонні машини електричні; лампи паяльні газові;
ланцюги до підіймачів (елеваторів, ліфтів) (деталі машин); ланцюгові пилки;
лезотримачі (різцетримачі) (деталі машин); ливарні машини; ливарні форми
(виливниці)(деталі машин); лискувальні машини і апарати електричні; лінотипи
(набиральні машини (друкарські)); ліфти; ліфти (підіймачі) вантажні; лопаті
(лопатки) (деталі машин); магнетозапалювачі; маніпулятори автоматичні;
маслоробні машини; маснички для збивання масла; мастильні кільця (деталі
машин); мастильні коробки (деталі машин); мастильні насоси (помпи);
мастильні пристрої (деталі машин); матриці друкарські; маховики машин;
машини (пристрої) для викінчувального (механічного) обробляння; машини для
білення; машини для виготовляння макаронних виробів; машини для виготовляння
мережива; машини для виготовляння сосисок; машини для виготовляння
стереотипів; машини для виробляння бітуму (асфальту); машини для виробляння
мінеральної води; машини для виробляння цукру; машини для друкування на
металевих пластинах; машини для земляних робіт; машини для зрізання
вичиненої шкіри; машини для миття пляшок; машини для обробляння вичиненої
шкіри; машини для обробляння і збагачування руд; машини для обробляння
пластмас; машини для обробляння скла; машини для обробляння тютюну;
машини для очищування плодів та овочів; машини для паперового виробництва;
машини для подрібнювання (переробляння) сміття; машини для просіювання
попелу; машини для стриження тварин; машини для текстильної промисловості;
машини для ущільнювання відходів; машини і апарати для миття килимів і
оббивкових тканин електричні; машини і апарати електричні для лискування
воском; машини і механізми для книгооправних (палітурних) робіт; машинне
знаряддя для виготовляння пазів, прорізів, канавок тощо; металообробні
верстати; механізми для натягування струн ракеток; механізми для складання
велосипедів; механічні кормороздавачі для худоби; механічні молоти; мийне
устатковання для транспортних засобів; мийні апарати; мийні апарати
високого тиску; міздрильні машини; міксери (змішувачі) (машини); місильні
(перемішувальні) машини; міхи (частини машин); міхи ковальські; мішалки;
млини (машини); млинки побутові, крім ручних; молотарки; молоти (молотки)
(деталі машин); молочарні (машини); молочні сепаратори; монтажні опори
двигуна, крім призначених для наземних транспортних засобів; мостові крани;
мотокультиватори (культиватори з мотором); мотузосукальні машини; муфти
зчеплювання, крім призначених до наземних транспортних засобів; м'ясорубки

11

(машини); нагнітальні клапани (деталі машин); нагнітачі; назбирувачі накипу в
котлах парових машин; накладки гальмові, крім призначених до транспортних
засобів; намотувальні апарати механічні; напрямники верстатів, машин; насоси
(помпи) (машини); насоси (помпи) (частини машин і двигунів); насоси (помпи) для
пива; насоси (помпи) до нагрівального устатковання; нафтоочищальні машини;
ножиці для металу електричні; ножиці електричні; ножі (деталі машин); ножі
(добувачки) консервні електричні; ножі до січкарень; ножі електричні; ножі
косарок; ножні стартери до мотоциклів; обгортальні машини; обертові
друкувальні машини; обметувальні (підрублювальні) швацькі машини; обплітальні
машини; обприскувачі (машини); опори для підшипників (вальниць) (деталі
машин); осі (вали) машин; очищальні апарати парові; пакувальні машини; паливні
насоси (помпи) для станцій технічного обслуговування; паливоощадники до
двигунів; панчішні, трикотажні верстати; паперорізальні машини промислові;
папероробні машини; парові каландри для тканин перемісні; парові машини;
пароолійні відокремлювачі (сепаратори); паросепаратори (паровідокремлювачі);
паси до транспортерів, конвеєрів; стрічки для підіймачів (елеваторів, ліфтів);
патрони (оправки, планшайби) (деталі машин); паяльники газові; паяльники
електричні; паяльні апарати електричні; паяльні газові трубки; паяльні лампи;
педальні рушії до швацьких машин; перегрівачі; передавальні вали, крім
призначених до наземних транспортних засобів; передавальні зубчасті
механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів; передавальні
ланцюги, крім призначених до наземних транспортних засобів; перетворювачі
палива до двигунів внутрішнього згоряння; перцеві млини, крім ручних; пилки
(машини); пилкові полотна (деталі машин); пиловидалівне очищальне
устатковання; пиловсмоктувальне очищальне устатковання; пилососи; пиляльні
верстати (частини машин); підіймальні механізми; підіймачі; підіймачі, крім
призначених для лижників; підойми (машини); підшипники (вальниці) до
передавальних валів; підшипники (вальниці) роликові (голкові); пістолети
(інструменти, що використовують вибухівку); пістолети-пирскачі для фарб;
плетільні (трикотажні) машини; плуги; плугові лемеші; пляшконаповнювальні
машини; пневматичні машини; пневматичні молоти, молотки; пневматичні
пістолети для видавлювання мастик; пневматичні транспортери; пневматичні
трубопровідні транспортери; повітровсмоктувальні машини (для пилу тощо);
повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і
переміщування зерна; повітродувні машини для стискання, всмоктування і
переміщування газів; повітрювальні насоси (помпи) до акваріумів; повітряні
конденсатори; повітряні насоси (помпи) (гаражне устатковання); подавачі
(деталі машин); подавачі паперу (друкування); подрібнювачі кухонні електричні;
поршні (деталі машин або двигунів); поршні двигунів; поршні циліндрів;
посудомийні машини; пральні машини; пральні машини з передоплатним
механізмом; прасувальні машини; прасувальні преси; преси (машини промислові);
преси для вина; преси для гарячого штампування; преси для кормів;
припасовувальні верстати; пристрої для очищання випускних газів двигунів;
пристрої для переміщування вантажів на повітряній подушці; пристрої до
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пилососів для пирскання парфумами і дезінфікувальними засобами; пробійники до
діропробивальних машин; прокатні стани; промивальні машини; прополювальні
(полільні) машини; просіювальне устатковання; просіювальні машини;
просмолювачі (гудронатори) (машини); пружини (ресори) (деталі машин);
прядильні верстати; прядильні машини; прядки; пудлінгувальні (рудопромивальні)
машини; п'яльці до вишивальних машин; радіатори (охолоджувальні) до двигунів;
реактивні двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів;
регулятори (частини машин); регулятори кількості обертів до машин і двигунів;
регулятори тиску (деталі машин); редуктори (зменшувальні, знижувальні
передавачі), крім призначених до наземних транспортних засобів; редукційні
клапани (деталі машин); рейкові і трибові підойми; рейковкладальні машини;
ремізи ткацьких верстатів; ремізки ткацьких верстатів; різаки газові; різальні
верстати; різальні інструменти (деталі машин); різальні машини; роботи
(машини); розбризкувачі стічної води; розливальні машини; розподільчі машини
автоматичні; розподільчі пристрої для липких стрічок; розширні посудини
(частини машин); рухомі доріжки; ручні інструменти, крім з ручним рушієм;
рушійні механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів; сальники
(деталі машин); самомастиві підшипники (вальниці); саморегулівні паливні
насоси (помпи); сатинувальні машини; свердлильні головки (деталі машин);
свердлові (бурові) вежі (вишки), плавучі або неплавучі; свердлові патрони (деталі
машин); свічки запалові до дизельних двигунів; свічки запалювальні до двигунів
внутрішнього згоряння; сепаратори (відокремлювачі); сигаретні машини
промислові; сита (решета) (машини або деталі машин); сита (решета)
(машини);
сівалки
(машини);
сільськогосподарські
елеватори;
сільськогосподарські
машини;
сіноворушилки
(машини);
сінов'язалки,
снопов'язалки; сітковитягальні машини (рибальство); січкарні; снігоочисники;
снопов'язалки (машини); соковичавниці електричні побутові; сортувальні машини
промислові; стакани доїльних апаратів; станини верстатів; стартери до
двигунів; статори (частини машин); столи машин; стригальні машини;
стрічкові транспортери, конвеєри; стругальні верстати; суднові двигуни;
супорти верстатів (деталі машин); теплообмінники (деталі машин); термічні
списи для пропалювання отворів (машини); тертки для овочів (машини); тіпальні
машини; тіпальні машини електричні; тістомісильні машини; ткацькі машини;
токарні верстати; торбинки до пилососів; трансмісії (передавачі) до машин;
трансмісії (передавачі), крім призначених до наземних транспортних засобів;
тримачі різальних інструментів до верстатів і машин; труби парових котлів
(частини машин); турбіни вітрові; турбіни, крім призначених до наземних
транспортних засобів; турбокомпресори; тягові двигуни, крім призначених до
наземних транспортних засобів; тягові ланцюги, крім призначених до наземних
транспортних засобів; універсальні карданні шарніри; упаковувальні машини;
фарбувальні машини; фартухи (деталі машин); фільтри (цідила) (деталі машин
або двигунів); фільтри (цідила) для очищання холодильного повітря в двигунах;
фільтри (цідила) змінні до цідильних (фільтрувальних) машин; фільтрпреси;
фільтрувальні (цідильні) машини; фітинги (обладунки) котлів парових машин;
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формувальні машини; фотонабиральні машини; фрезувальні верстати;
хліборізальні машини; цапфи валів, осей (деталі машин); центральне вакуумне
очищальне устатковання; центрифуги (машини); центрифуги віджимальні
(сушильні машини); циліндри двигунів; циліндри машин; цинкувальні машини;
чесальні машини; чистильні машини електричні; човники (деталі машин);
чорнильні пристрої до друкувальних машин; шатуни до машин і двигунів; швацькі
машини; шевські копили (деталі машин); шланги до пилососів; шрифтоливарні
машини; штампувальні машини; штемпелювальні машини; штопальні машини;
щітки (деталі машин); щітки до генераторів постійного струму; щітки з
електричним рушієм (деталі машин)».

Рішення набирає чинності з дати його затвердження наказом Державної
служби інтелектуальної власності України.

Головуючий колегії
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