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(511) Індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і 
послуг: 

Кл. 3: Антиперспіранти (парфумерно-косметичні препарати); ароматичні речовини (ефірні 
олії); ароматичні суміші пелюсток (пахощі); бальзами, крім призначених на медичні 
потреби; бергамотова олія; білила косметичні; блиск для губ; вагінальні промивальні 
засоби для особистої гігієни або для дезодорування; вазелін на косметичні потреби; 
вата на косметичні потреби; ватні палички на косметичні потреби; вибілювальна сода; 
вибілювальні препарати на косметичні потреби; вибілювальні солі; візерунки 
перевідні на косметичні потреби; віск для вусів; віск для депіляції; в'яжучі речовини на 
косметичні потреби; гаултерієва олія; гелі для вибілювання зубів; геліотропін; 
гераніол; грим; губна помада; дезодоранти для людей або тварин; дезодорувальне 
мило; детергенти, крім призначених для використання у виробничих процесах та на 
медичні потреби; духмяна вода; духмяна деревина; екстракти квітів (парфумерія); ек-
стракти трав на косметичні потреби; ефірні есенції; ефірні олії; ефірні олії кедрові; 
ефірні олії лимонні; ефірні олії цитронові; жавелева вода; жасминна олія; жири на 
косметичні потреби; забарвлювальні речовини для волосся; знежирювачі, крім при-
значених для використання у виробничих процесах; зубні порошки і пасти; іонон 
(парфумерія); камені для гоління (в'яжучі засоби); клеючі препарати для кріплення 
штучних вій; клеючі препарати для кріплення штучного волосся; клеючі препарати на 
косметичні потреби; колагенові препарати на косметичні потреби; кондиціонери для 
догляду за волоссям; косметика; косметика для брів; косметика для дітей; косметичні 
маски; косметичні препарати для ванн; косметичні препарати для випрямляння во-
лосся; косметичні препарати для вій; косметичні препарати для догляду за шкірою; 
косметичні препарати для схуднення; кравецький віск; креми для вибілювання шкіри; 
креми косметичні; крокус; кускове туалетне мило; лавандова вода; лавандова олія; 
ладан; лаки для волосся; лаки для нігтів; лосьйони для волосся; лосьйони на 
косметичні потреби; лосьйони після гоління; масажні гелі, крім призначених на 
медичні потреби; масажні свічки на косметичні потреби; мигдалева олія; мигдалеве 
мило; мигдалеве молоко на косметичні потреби; мило для гоління; мило кускове; ми-
ло проти надмірного потовиділення; мило проти пітніння ніг; мило; мускус 
(парфумерія); м'ята для парфумерних виробів; м'ятна есенція (ефірна олія); набори 
косметики; наклейки декоративні на нігті; нейтралізанти для перманентного завиван-
ня; обкурювальні препарати (парфумерія); одеколони; олівці для брів; олівці 
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косметичні; олії для догляду за тілом; олії для парфумів; олії на косметичні потреби; 
олії чистильні; олія скипидарна для знежирювання; ополіскувачі для порожнини рота, 
крім призначених на медичні потреби; основи для квіткових парфумів; очищальне мо-
лочко для догляду за тілом; очищальні засоби для інтимної гігієни нелікувальні; 
очищальні препарати; очищальні розчини; парфумерні вироби; парфумерно-
косметичні препарати; парфуми; пасти для ременів для правлення бритв; пемза; пе-
рекис водню на косметичні потреби; помади на косметичні потреби; препарати для 
ванн, крім призначених на медичні потреби; препарати для видаляння лаків; препара-
ти для гоління; препарати для депіляції; препарати для догляду за нігтями; препарати 
для завивання волосся; препарати для засмагання (косметичні); препарати для 
знімання макіяжу; препарати для макіяжу; препарати для освіження подиху для 
особистої гігієни; препарати з алое вера на косметичні потреби; пудра для макіяжу; 
рідини для зняття лаку з нігтів; розчини для промивання очей, не на медичні потреби; 
серветки, просочені косметичними лосьйонами; серветки, просочені препаратами для 
знімання макіяжу; смужки для вибілювання зубів; смужки для освіження подиху; солі 
для ванн, крім призначених на медичні потреби; сонцезахисні препарати; 
спринцювальні препарати для інтимної гігієни або для дезодорування (парфумерно-
косметичні препарати); сухі шампуні; талькова присипка для догляду за тілом; терпе-
ни (ефірні олії); трояндова олія; туалетна вода; фарби для бороди; фарби для волос-
ся; фарби косметичні; фітокосметичні препарати; хна (косметичний барвник); 
шампуні. 
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Державне підприємство 
«Український інститут інтелектуальної власності» 

(Укрпатент) 

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої 
особи Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України. 

Паперовий документ містить 3 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 

люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документу з ідентифікатором  
2768230720 необхідно:  

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org/uk/services/original-document/  

2. Обрати пункт меню Сервіси - Отримати оригінал документу. 

3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та 
натиснути Завантажити. 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

27.07.2020   


