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(Неофіційний текст) 

Додатково див.  

наказ Держспоживстандарту України 

від 11 жовтня 2010 р. N 457 

(на заміну ДК 016-97) 

Чинний з 01.01.2012 р. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР ПРОДУКЦІЇ ТА 

ПОСЛУГ 

ДК 016:2010 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Державний класифікатор продукції та послуг (далі - ДКПП) - систематизоване зведення назв 

угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі 
класифікації. 

ДКПП: 

згармонізовано зі Statistical classification of Products by Activity (CPA) (Статистичною 

класифікацією продукції та послуг за видами діяльності) редакції 2008 року до рівня 

підкатегорій, а також з PRODucts of the European COMmunity (PRODCOM) (Переліком 

промислової продукції Європейського Союзу) редакції 2008 року на рівні позицій; 

узгоджено з ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - КВЕД). У 

ДКПП продукція/послуга - це результат окремого виду економічної діяльності відповідно 

до КВЕД, тобто кожному угрупованню видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних 

рівнях "секція - клас" відповідає угруповання (одне чи кілька) продукції, яка є результатом 

його виконання; 

пов'язано з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - 
УКТЗЕД), що відображено через посилання на відповідні коди УКТЗЕД. 

Ведення ДКПП здійснює Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології 
вимірювальних і управляючих систем" Держспоживстандарту України. 

Перш за все ДКПП призначений вирішувати такі основні завдання: 

- виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт стосовно 

державної статистики; 

- складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та послуг відповідно до 

системи національних рахунків; 

- забезпечувати функціювання системи оподаткування суб'єктів господарювання; 
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- провадити зіставлення національних статистичних даних з даними країн Європейського 

Союзу; 

- використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і сертифікатах 

відповідності. 

Крім цього, ДКПП може бути основою для галузевих класифікацій (класифікаторів) 

продукції/послуг. 

Об'єкт класифікації в ДКПП - продукція та послуги, які є результатом економічної 
діяльності. 

Усю продукцію та всі послуги галузей економіки - сільського господарства, рибного 

господарства, добувної промисловості, переробчої промисловості, будівництва, страхування, 

торгівлі тощо - згруповано в секції (усього 21 секція), які позначено великими літерами 

латинської абетки (від A до U) (див. таблицю 1). 

Таблиця 1 - Структура ДКПП на рівні секцій 

Секція Назва Розділи 

A Продукція сільського господарства; лісового господарства та 
рибного господарства 

01 - 03 

B Продукція добування корисних копалин і розробляння кар'єрів 05 - 09 

C Продукція переробчої промисловості 10 - 33 

D Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря 35 

E Водопостачання; каналізація, поводження з відходами та послуги 

щодо рекультивування 

36 - 39 

F Об'єкти будівництва та будівельні роботи 41 - 43 

G Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі; послуги щодо 

ремонтування автотранспортних засобів і мотоциклів 

45 - 47 

H Послуги щодо транспортування та зберігання 49 - 53 

I Послуги щодо тимчасового розміщування та забезпечування 

харчуванням 

55, 56 

J Послуги телекомунікаційні та інформаційні 58 - 63 

K Послуги фінансові та страхові 64 - 66 

L Послуги, пов'язані з нерухомістю 68 

M Послуги професійні, наукові та технічні 69 - 75 

N Послуги адміністративні та послуги щодо надання допомоги 77 - 82 

O Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у 

сфері обов'язкового соціального страхування 

84 

P Послуги у сфері освіти 85 

Q Послуги у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги 86 - 88 

R Послуги у сфері мистецтв, видовищно-розважальної та 
відпочинкової діяльності 

90 - 93 
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S Послуги інші 94 - 96 

T Послуги домашніх господарств як роботодавців; різноманітні 
товари та послуги, що їх виробляють/надають домашні 
господарства для власного вжитку 

97 - 98 

U Послуги екстериторіальних організацій і органів 99 

ДКПП складається з трьох блоків:  

Перший блок - блок ідентифікації, який побудовано за ієрархічною системою кодування із 
застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій не використано 

безпосередньо для ідентифікації продукції та послуг, їх наведено лише для зручності 
користування. Подальший розподіл секцій на розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії, 
позиції, типи й підтипи позначено цифровими кодами. 

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у ДКПП 

відповідає такій схемі: 

ХХ - розділ 

ХХ.Х - група 

ХХ.ХХ - клас 

ХХ.ХХ.Х - категорія 

ХХ.ХХ.ХХ - підкатегорія 

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ - позиція 

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х - тип 

ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ - підтип 

Приклад: 

32 - розділ "Вироби промислові, інші" 

32.5 - група "Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні" 

32.50 - клас "Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні" 

32.50.2 - категорія "Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні 
пристрої" 

32.50.22 - підкатегорія "Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; деталі для 

протезування зубів; частини тіла штучні, н. в. і. у." 

32.50.22-39 - позиція "Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої для лікування 

переломів" 

32.50.22-39.1 - тип "Системи ортезів на хребет" 

32.50.22-90.11 - підтип "Ортези на крижово-клубовий відділ хребта". 

Літерні познаки та цифрові коди ДКПП на рівні шести знаків цілком відповідають познакам і 
кодам СРА. 



стор. 4 з 1807  

Другий блок - блок назв класифікаційних угруповань. Цей блок на рівні до шести знаків 

включно складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних 

угруповань СРА. 

Сьомий і восьмий знак десятизначного коду для секцій B і C відповідають кодам продукції за 

переліком PRODCOM. Для інших секцій ДКПП на місці сьомого та восьмого знаку 

проставлено нулі. 

Блок назв класифікаційних угруповань на рівні восьми знаків для секцій B і C складається з 
назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань PRODCOM. 

Цифрові коди на рівні десяти знаків призначено для докладності видів продукції та послуг з 
урахуванням особливостей економічної діяльності в Україні. 

Третій блок - блок перехідних ключів, який складається з кодів класифікації УКТЗЕД, 

згармонізованої з Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) 

(Згармонізованою системою опису та кодування товарів) та Combined Nomenclature (CN) 

(Скомбінованою номенклатурою). У блоці відображено відповідність класифікації продукції 
ДКПП класифікації товарів в УКТЗЕД. 

Для тих підтипів ДКПП, які мають посилання на УКТЗЕД, визначення термінів і опис 

продукції наведено в Поясненнях до УКТЗЕД. 

У назвах об'єктів класифікаційних угруповань ДКПП використано одиниці вимірювання 

згідно з національним класифікатором ДК 011-96 "Класифікатор системи позначень одиниць 

вимірювання та обліку". 

Для зручності пошуку в ДКПП конкретних видів продукції чи послуг складено абетковий 

покажчик ключових слів для кожної секції окремо.  

Скорочення, які використовуються в ДКПП: 

А ампер 

В вольт 

Вт ват 

г грам 

Гц герц 

К градус Кельвіна 

кВ кіловольт 

кВ·А кіловольт-ампер 

кВ·Ар кіловольт-ампер реактивний 

кВт кіловат 

кг кілограм 

кН кілоньютон 

л літр 

м метр 

м2
 квадратний метр 

м3
 кубічний метр 
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мас. % відсоток умісту за масою 

мл мілілітр 

мм міліметр 

МПа мегапаскаль 

об. % відсоток умісту за об'ємом 

° C градус Цельсія 

см сантиметр 

см2
 квадратний сантиметр 

см3
 кубічний сантиметр 

т тонна 

Скорочення "н. в. і. у." означає "не введені в інші угруповання". 

   

Зміст 

1. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010. Загальні положення.  

2. Класифікація продукції та послуг. Секція A "Продукція сільського господарства, лісового 

господарства та рибного господарства" (розділи 01 - 03). 

- Абетковий покажчик до секції A. 

3. Секція B "Продукція добування корисних копалин і розробляння кар'єрів" (розділи 05 - 

09). 

- Абетковий покажчик до секції B. 

4. Секція C "Продукція переробної промисловості" (розділи 10 - 33). 

- Абетковий покажчик від А до З до секції C.  

- Абетковий покажчик від З до Н до секції C. 

- Абетковий покажчик від Н до Р до секції C.  

- Абетковий покажчик від Р до Я до секції C. 

5. Секція D "Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря" (розділ 35). 

- Абетковий покажчик до секції D.  

6. Секція E "Водопостачання; каналізація, поводження з відходами та послуги щодо 

рекультивування" (розділи 36 - 39). 

- Абетковий покажчик до секції E.  

7. Секція F "Об'єкти будівельні та будівельні роботи" (розділи 41 - 43). 
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- Абетковий покажчик до секції F.  

8. Секція G "Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі; послуги щодо ремонтування 

автотранспортних засобів і мотоциклів" (розділи 45 - 47). 

- Абетковий покажчик до секції G.  

9. Секція H "Послуги щодо транспортування та зберігання" (розділи 49 - 53). 

- Абетковий покажчик до секції H.  

10. Секція I "Послуги щодо тимчасового розміщування та забезпечування харчуванням" 

(розділи 55, 56). 

- Абетковий покажчик до секції I.  

11. Секція J "Послуги телекомунікаційні та інформаційні" (розділи 58 - 63). 

- Абетковий покажчик до секції J.  

12. Секція K "Послуги фінансові та страхові" (розділи 64 - 66). 

- Абетковий покажчик до секції K.  

13. Секція L "Послуги, пов'язані з нерухомістю" (розділ 68). 

- Абетковий покажчик до секції L.  

14. Секція M "Послуги щодо професійної, наукової та технічної діяльності" (розділи 69 - 75). 

- Абетковий покажчик до секції M.  

15. Секція N "Послуги адміністративні та послуги щодо надання допомоги" (розділи 77 - 82). 

- Абетковий покажчик до секції N.  

16. Секція O "Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері 
обов'язкового соціального страхування" (розділ 84). 

- Абетковий покажчик до секції O.  

17. Секція P "Послуги у сфері освіти" (розділ 85). 

- Абетковий покажчик до секції P.  

18. Секція Q "Послуги у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги" (розділи 86 - 88). 

- Абетковий покажчик до секції Q.  

19. Секція R "Послуги у сфері мистецтв, видовищно-розважальної та відпочинкової 
діяльності" (розділи 90 - 93). 
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- Абетковий покажчик до секції R.  

20. Секція S "Послуги інші" (розділи 94 - 96). 

- Абетковий покажчик до секції S.  

21. Секція T "Послуги домашніх господарств як роботодавців; товари та послуги, що їх 

виробляють/надають домашні господарства для власного вжитку, різноманітні" (розділи 97 - 

98). 

- Абетковий покажчик до секції T.  

22. Секція U "Послуги екстериторіальних організацій і органів" (розділ 99). 

- Абетковий покажчик до секції U.  

Секція A 

Код Назва Код УКТЗЕД 

Секція А ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА, 

ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА РИБНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 

  

01 Продукція сільського господарства, мисливства та 

пов'язані з цим послуги 

  

01.1 Культури однорічні та дворічні   

01.11 Культури зернові (крім рису), бобові культури та 

насіння олійних культур 

  

01.11.1 Пшениця   

01.11.11 Пшениця тверда   

01.11.11-00.00 Пшениця тверда 1001 10 00 

01.11.12 Пшениця, крім твердої пшениці   

01.11.12-00.00 Пшениця, крім твердої пшениці 1001 90 

01.11.2 Кукурудза   

01.11.20 Кукурудза   

01.11.20-00.00 Кукурудза 1005 

01.11.3 Ячмінь, жито й овес   

01.11.31 Ячмінь   

01.11.31-00.00 Ячмінь 1003 00 

01.11.32 Жито   

01.11.32-00.00 Жито 1002 00 00 00 

01.11.33 Овес   

01.11.33-00.00 Овес 1004 00 00 00 

01.11.4 Сорго, просо та інші зернові культури   

01.11.41 Сорго   
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01.11.41-00.00 Сорго 1007 00 

01.11.42 Просо   

01.11.42-00.00 Просо 1008 20 00 00 

01.11.49 Культури зернові, інші   

01.11.49-00.00 Культури зернові, інші 1008 10 00 00 

1008 30 00 00 

1008 90 

01.11.5 Солома та полова зернових   

01.11.50 Солома та полова зернових   

01.11.50-00.00 Солома та полова зернових 1213 00 00 00 

01.11.6 Овочі бобові свіжі   

01.11.61 Квасоля свіжа   

01.11.61-00.00 Квасоля свіжа 0708 20 00 00 

01.11.62 Горох свіжий   

01.11.62-00.00 Горох свіжий 070810 00 00 

01.11.69 Овочі бобові свіжі, інші   

01.11.69-00.00 Овочі бобові свіжі, інші 0708 90 00 00 

01.11.7 Овочі бобові сушені   

01.11.71 Квасоля сушена   

01.11.71-00.00 Квасоля сушена 0713 31 00 00 

0713 32 00 00 

0713 33 

01.11.72 Боби кінські сушені   

01.11.72-00.00 Боби кінські сушені 0713 50 00 00 

01.11.73 Нут сушений   

01.11.73-00.00 Нут сушений 0713 20 00 00 

01.11.74 Сочевиця сушена   

01.11.74-00.00 Сочевиця сушена 0713 40 00 00 

01.11.75 Горох сушений   

01.11.75-00.00 Горох сушений 0713 10 

01.11.79 Овочі бобові сушені, н. в. і. у.   

01.11 79-00.00 Овочі бобові сушені, н. в. і. у. 0713 90 00 00 

01.11.8 Соя (боби), арахіс і насіння бавовнику   

01.11.81 Соя (боби)   

01.11.81-00.00 Соя (боби) 1201 00 

01.11.82 Арахіс нелущений   

01.11.82-00.00 Арахіс нелущений 1202 10 

01.11.83 Арахіс лущений   

01.11.83-00.00 Арахіс лущений 1202 20 00 
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01.11.84 Насіння бавовнику   

01.11.84-00.00 Насіння бавовнику 1207 20 

01.11.9 Насіння інших олійних культур   

01.11.91 Насіння льону   

01.11.91-00.00 Насіння льону 1204 00 

01.11.92 Насіння гірчиці   

01.11.92-00.00 Насіння гірчиці 1207 50 

01.11.93 Насіння рапсу чи кользи   

01.11.93-00.00 Насіння рапсу чи кользи 1207 60 

01.11.94 Насіння кунжуту   

01.11.94-00.00 Насіння кунжуту 1207 40 

01.11.95 Насіння соняшнику   

01.11.95-00.00 Насіння соняшнику 1206 00 

01.11.99 Насіння інших олійних культур, н. в. і. у.   

01.11.99-00.00 Насіння інших олійних культур, н. в. і. у. 1207 91 

1207 99 

01.12 Рис нелущений   

01.12.1 Рис нелущений   

01.12.10 Рис нелущений   

01.12.10-00.00 Рис нелущений 1006 10 

01.13 Овочі та баштанні культури, коренеплоди та 

бульбоплоди 

  

01.13.1 Овочі листкові   

01.13.11 Спаржа   

01.13.11-00.00 Спаржа 0709 20 00 00 

01.13.12 Капуста   

01.13.12-00.00 Капуста 0704 20 00 00 

0704 90 

01.13.13 Капуста цвітна та капуста броколі   

01.13.13-00.00 Капуста цвітна та капуста броколі 0704 10 00 00 

01.13.14 Салат-латук   

01.13.14-00.00 Салат-латук 0705 11 00 00 

0705 19 00 00 

01.13.15 Цикорій   

01.13.15-00.00 Цикорій 0705 21 00 00 

0705 29 00 00 

01.13.16 Шпинат   

01.13.16-00.00 Шпинат 0709 70 00 00 

01.13.17 Артишоки   
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01.13.17-00.00 Артишоки 0709 10 00 00 

01.13.19 Овочі листкові, інші   

01.13.19-00.00 Овочі листкові, інші 0709 90 

01.13.2 Культури баштанні   

01.13.21 Кавуни   

01.13.21-00.00 Кавуни 0807 11 00 

01.13.29 Культури баштанні, інші   

01.13.29-00.00 Культури баштанні, інші 0807 19 00 

01.13.3 Культури овочеві плодоносні, інші   

01.13.31 Перець стручковий гострий і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

  

01.13.31-00.00 Перець стручковий гострий і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

0709 60 

01.13.32 Огірки та корнішони   

01.13.32-00.00 Огірки та корнішони 0707 00 

01.13.33 Баклажани   

01.13.33-00.00 Баклажани 0709 30 00 00 

01.13.34 Помідори   

01.13.34-00.00 Помідори 0702 00 00 00 

01.13.39 Культури овочеві плодоносні інші, н. в. і. у.   

01.13.39-00.00 Культури овочеві плодоносні інші, н. в. і. у. 0709 90 

01.13.4 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні   

01.13.41 Морква та ріпа   

01.13.41-00.00 Морква та ріпа 0706 10 00 00 

01.13.42 Часник   

01.13.42-00.00 Часник 0703 20 00 00 

01.13.43 Цибуля   

01.13.43-00.00 Цибуля 0703 10 

01.13.44 Цибуля-порей та інші цибулинні овочі   

01.13.44-00.00 Цибуля-порей та інші цибулинні овочі 0703 90 00 00 

01.13.49 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, інші 
(з низьким умістом крохмалю та інуліну) 

  

01.13.49-00.00 Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, інші (з 
низьким умістом крохмалю та інуліну) 

0706 90 

01.13.5 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну 

  

01.13.51 Картопля   

01.13.51-00.00 Картопля 0701 

01.13.52 Картопля солодка   
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01.13.52-00.00 Картопля солодка 0714 20 

01.13.53 Маніок   

01.13.53-00.00 Маніок 0714 10 

01.13.59 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну, інші 
  

01.13.59-00.00 Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну, інші 
0714 90 

01.13.6 Насіння овочевих культур, крім насіння буряків   

01.13.60 Насіння овочевих культур, крім насіння буряків   

01.13.60-00.00 Насіння овочевих культур, крім насіння буряків 1209 91 

01.13.7 Буряки цукрові та насіння цукрових буряків   

01.13.71 Буряки цукрові   

01.13.71-00.00 Буряки цукрові 1212 91 

01.13.72 Насіння цукрових буряків   

01.13.72-00.00 Насіння цукрових буряків 1209 10 00 00 

01.13.8 Гриби та трюфелі   

01.13.80 Гриби та трюфелі   

01.13.80-00.00 Гриби та трюфелі 0709 51 00 00 

0709 52 00 00 

0709 59 

01.13.9 Овочі свіжі, н. в. і. у.   

01.13.90 Овочі свіжі, н. в. і. у.   

01.13.90-00.00 Овочі свіжі, н. в. і. у. 0709 40 00 00 

01.14 Тростина цукрова   

01.14.1 Тростина цукрова   

01.14.10 Тростина цукрова   

01.14.10-00.00 Тростина цукрова 1212 99 20 00 

01.15 Тютюн необроблений   

01.15.1 Тютюн необроблений   

01.15.10 Тютюн необроблений   

01.15.10-00.00 Тютюн необроблений 2401 10 

2401 20 

01.16 Культури прядивні   

01.16.1 Культури прядивні   

01.16.11 Бавовна, очищена чи неочищена від насіння 

(джинована чи неджинована) 

  

01.16.11-00.00 Бавовна, очищена чи неочищена від насіння (джинована 

чи неджинована) 

5201 00 

01.16.12 Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, сирі 
чи вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі 
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01.16.12-00.00 Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі 
5303 10 00 00 

5303 90 00 00 

01.16. Льон, справжні коноплі та інші прядивні культури, 

н. в. і. у. 

  

01.16.18-00.00 Льон, справжні коноплі та інші прядивні культури, н. в. 

і. у. 

5301 10 00 00 

5302 10 00 00 

01.19 Культури однорічні, інші   

01.19.1 Культури кормові   

01..19.10 Культури кормові   

01..19.10-00 Культури кормові   

01..19.10-00.01 Буряк кормовий (мангольд), бруква та інші кормові 
коренеплоди 

1214 90 10. 

01..19.10-00.02 Сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова капуста, 

люпин, вика й подібні кормові культури 

1214 90 90 

01.19.2 Квіти зрізані та бутони квітів; насіння квітів   

01..19.21 Квіти зрізані та бутони квітів   

01..19.21-00.00 Квіти зрізані та бутони квітів 0603 

01..19.22 Насіння квітів   

01..19.22-00.00 Насіння квітів 1209 30 00 00 

01.19.3 Насіння буряків, насіння кормових рослин; 

сировина рослинна, інша 

  

01.19.31 Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), 

насіння кормових рослин 

  

01..19.31-00.00 Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), 

насіння кормових рослин 

1209 21 00 00 

1209 22 

1209 23 

1209 24 00 00 

1209 25 

1209 29 

01..19.39 Сировина рослинна, н. в. і. у.   

01.19..39-00.00 Сировина рослинна, н. в. і. у. 1212 99 70 

01.2 Культури багаторічні   

01.21 Виноград   

01.21.1 Виноград   

01.21.11 Виноград столовий   

01.21.11-00.00 Виноград столовий 0806 10 10 00 

01.21.12 Виноград інший, свіжий   

01.21.12-00.00 Виноград інший, свіжий 0806 10 90 00 

01.22 Плоди тропічних і субтропічних культур   

01.22.1 Плоди тропічних і субтропічних культур   

01.22.11 Авокадо   
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01.22.11-00.00 Авокадо 0804 40 00 00 

01.22.12 Банани, плантайни й подібні плоди   

01.22.12-00.00 Банани, плантайни й подібні плоди 0803 00 

01.22.13 Фініки   

01.22.13-00.00 Фініки 0804 10 00 00 

01.22.14 Інжир   

01.22.14-00.00 Інжир 0804 20 

01.22.19 Плоди тропічних і субтропічних культур, інші   

01.22.19-00.00 Плоди тропічних і субтропічних культур, інші 0804 30 00 00 

0804 50 00 00 

0807 20 00 00 

0810 60 00 00 

01.23 Плоди цитрусових культур   

01.23.1 Плоди цитрусових культур   

01.23.11 Помело та грейпфрути   

01.23.11-00.00 Помело та грейпфрути 0805 40 00 00 

01.23.12 Лимони та лайми   

01.23.12-00.00 Лимони та лайми 0805 50 

01.23.13 Апельсини   

01.23.13-00.00 Апельсини 0805 10 

01.23.14 Танжерини, мандарини та клементини   

01.23.14-00.00 Танжерини, мандарини та клементини 0805 20 

01.23.19 Плоди цитрусових культур, інші   

01.23.19-00.00 Плоди цитрусових культур, інші 0805 90 00 00 

01.24 Плоди зерняткових і кісточкових культур   

01.24.1 Яблука   

01.24.10 Яблука   

01.24.10-00.00 Яблука 0808 10 

01.24.2 Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші   

01.24.21 Груші   

01.24.21-00.00 Груші 0808 20 10 00 

0808 20 50 

01.24.22 Айва   

01.24.22-00.00 Айва 0808 20 90 00 

01.24.23 Абрикоси   

01.24.23-00.00 Абрикоси 0809 10 00 00 

01.24.24 Вишні   

01.24.24-00.00 Вишні 0809 20 

01.24.25 Персики   
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01.24.25-00.00 Персики 0809 30 90 00 

01.24.26 Нектарин   

01.24.26-00.00 Нектарин 0809 30 10 00 

01.24.27 Сливи   

01.24.27-00.00 Сливи 0809 40 05 00 

01.24.28 Терен   

01.24.28-00.00 Терен 0809 40 90 00 

01.24.29 Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші, н. в. 

і. у. 

  

01.24.29-00.00 Плоди зерняткових і кісточкових культур, інші, н. в. і. у. 0810 90 

01.25 Плоди та горіхи дерев і чагарників, інші   

01.25.1 Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium   

01.25.11 Плоди ківі   

01.25.11-00.00 Плоди ківі 0810 50 00 00 

01.25.12 Малина   

01.25.12-00.00 Малина 0810 20 

01.25.13 Суниці та полуниці   

01.25.13-00.00 Суниці та полуниці 0810 10 00 00 

01.25.19 Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у.   

01.25.19-00.00 Ягоди та плоди рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 0810 40 

0810 90 

01.25.2 Насіння плодових культур   

01.25.20 Насіння плодових культур   

01.25.20-00.00 Насіння плодових культур 1209 99 91 00 

1209 99 99 00 

1212 99 49 00 

01.25.3 Горіхи (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 

кокосів) 

  

01.25-31 Мигдаль   

01.26.31-00.00 Мигдаль 0802 11 

0802 12 

01.25.32 Каштани   

01.25.32-00.00 Каштани 0802 40 00 00 

01.25.33 Горіхи лісові   

01.25.33-00.00 Горіхи лісові 0802 21 00 

0802 22 00 

01.25.34 Фісташки   

01.25.34-00.00 Фісташки 0802 50 00 00 

01.25.35 Горіхи волоські   

01.25.35-00.00 Горіхи волоські 0802 31 00 00 
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0802 32 00 00 

01.25.39 Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, 

арахісу та кокосових горіхів) 

  

01.25.39-00.00 Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу 

та кокосових горіхів) 

0801 21 00 00 

0801 22 00 00 

0801 31 00 

0801 32 00 

0802 90 

01.25.9 Плоди дерев і чагарників, інші, н. в. і. у.   

01.25.90 Плоди дерев і чагарників, інші, н. в. і. у.   

01.25.90-00.00 Плоди дерев і чагарників, інші, н. в. і. у. 0810 90 95 00 

1212 99 

01.26 Плоди олійних культур   

01.26.1 Маслини   

01.26.11 Маслини столові   

01.26.11 Маслини столові 0709 90 31 00 

01.26.12 Маслини для виготовлення оливкової олії   

01.26.12-00.00 Маслини для виготовлення оливкової олії 0709 90 39 00 

01.26.2 Горіхи кокосові   

01.26.20 Горіхи кокосові   

01.26.20-00.00 Горіхи кокосові 0801 11 00 00 

0801 19 00 00 

01.26.9 Плоди олійних культур, інші   

01.26.90 Плоди олійних культур, інші   

01.26.90-00.00 Плоди олійних культур, інші 1203 00 00 00 

01.27 Культури для виробництва напоїв   

01.27.1 Культури для виробництва напоїв   

01.27.11 Кава в зернах, несмажена   

01.27.11-00.00 Кава в зернах, несмажена 0901 1100 

01.27.12 Листя чаю   

01.27.12-00.00 Листя чаю 0902 20 00 

0902 40 00 

01.27.13 Листя Мате   

01.27.13-00.00 Листя Мате 0903 00 00 00 

01.27.14 Какао-боби   

01.27.14-00.00 Какао-боби 1801 00 00 00 

01.28 Прянощі, культури для виробництва ароматичних, 

наркотичних або фармацевтичних речовин 

  

01.28.1 Прянощі необроблені   

01.28.11 Перець (тільки роду Piper) необроблений   
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01.28.11-00.00 Перець (тільки роду Piper) необроблений 0904 11 00 00 

01.28.12 Перець стручковий чілійський та інший, сушений 

(тільки роду Capsicum), необроблений 

  

01.28.12-00.00 Перець стручковий чілійський та інший, сушений 

(тільки роду Capsicum), необроблений 

0904 20 10 00 

0904 20 30 00 

01.28.13 Горіх мускатний, маціс, кардамон, необроблені   

01.28.13-00.00 Горіх мускатний, маціс, кардамон, необроблені 0908 

01.28.14 Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 
  

01.28.14-00.00 Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 
0909 

01.28.15 Кориця (роду Canella) необроблена   

01.28.15-00.00 Кориця (роду Canella) необроблена 0906 

01.28.16 Гвоздика (цілі плоди) необроблена   

01.28-16-00.00 Гвоздика (цілі плоди) необроблена 0907 00 00 00 

01.28.17 Імбир сушений, необроблений   

01.28.17-00.00 Імбир сушений, необроблений 0910 10 00 00 

01.28.18 Ваніль необроблена   

01.28.18-00.00 Ваніль необроблена 0905 00 00 00 

01.28.19 Прянощі необроблені, інші   

01.28.19-00.00 Прянощі необроблені, інші 0709 90 40 00 

0910 20 10 00 

0910 30 00 00 

0910 91 10 00 

0910 99 10 00 

0910 99 91 00 

01.28.2 Пишки хмелю   

01.28.20 Шишки хмелю   

01.28.20-00.10 Шишки хмелю неподрібнені, нерозмелені чи 

неспресовані 
1210 10 00 00 

01.28.20-00.20 Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул; 

лупулін 

1210 20 

01.28.20-00.21 Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул 

з високим умістом лупуліну; лупулін 

1210 20 10 00 

01.28.20-00.29 Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул, 

інші 
1210 20 90 00 

01.28.3 Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

  

01.28.30 Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 
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01.28.30-00.00 Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

1211 20 00 00 

1211 30 00 00 

1211 40 00 00 

1211 90 

01.29 Культури багаторічні, інші   

01.29.1 Каучук натуральний   

01.29.10 Каучук натуральний   

01.29.10-00.00 Каучук натуральний 4001 10 00 00 

4001 21 00 00 

4001 22 00 00 

4001 29 00 00 

01.29.2 Дерева різдвяні, зрізані   

01.29.20 Дерева різдвяні, зрізані   

01.29.20-00.00 Дерева різдвяні, зрізані 0604 91 21 00 

0604 91 29 00 

01.29.3 Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

  

01.29.30 Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

  

01.29.30-00.00 Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, підбивання, 

фарбування чи дублення 

1401 

1404 90 00 00 

01.3 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

  

01.30 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

  

01.30.1 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

  

01.30.10 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 
бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

  

01.30.10-00.00 Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

0601 

0602 10 

0602 20 

0602 30 00 00 

0602 40 

0602 90 10 00 

0602 90 20 00 

0602 90 30 00 

0602 90 45 00 

0602 90 49 00 

0602 90 51 00 

0602 90 59 00 

0602 90 70 00 

0602 90 91 00 
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0602 90 99 00 

01.4 Тварини живі та продукція тваринництва   

01.41 Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 
молоко великої рогатої худоби молочних порід 

  

01.41.1 Худоба велика рогата молочних порід, жива   

01.41.10 Худоба велика рогата молочних порід, жива   

01.41.10-00.00 Худоба велика рогата молочних порід, жива 0102 10 10 00 

0102 10 30 00 

0102 90 51 00 

0102 90 59 00 

0102 90 61 00 

0102 90 69 00 

01.41.2 Молоко великої рогатої худоби молочних порід, сире   

01.41.20 Молоко великої рогатої худоби молочних порід, сире   

01.41.20-00.00 Молоко великої рогатої худоби молочних порід, сире   

01.42 Худоба велика рогата інша та буйволи, живі, та їхня 

сперма 

  

01.42.1 Худоба велика рогата інша та буйволи, живі   

01.42.11 Худоба велика рогата інша та буйволи, крім 

молодняка, живі 
  

01.42.11-00.00 Худоба велика рогата інша та буйволи, крім молодняка, 
живі 

0102 10 90 00 

0102 90 71 00 

0102 90 79 00 

0102 90 90 00 

01.42.12 Молодняк великої рогатої худоби та буйволів, живий   

01.42.12-00.00 Молодняк великої рогатої худоби та буйволів, живий 0102 90 05 00 

0102 90 21 00 

0102 90 29 00 

0102 90 41 00 

0102 90 49 00 

01.42.2 Сперма великої рогатої худоби та буйволів   

01.42.20 Сперма великої рогатої худоби та буйволів   

01.42.20-00.00 Сперма великої рогатої худобина буйволів 0511 10 00 00 

01.43 Коні та інші тварини родини конячих, живі   

01.43.1 Коні та інші тварини родини конячих, живі   

01.43.10 Коні та інші тварини родини конячих, живі   

01.43.10-00.00 Коні та інші тварини родини конячих, живі 0101 10 

0101 90 

01.44 Верблюди та інші тварини родини верблюдячих, 

живі 
  

01.44.1 Верблюди та інші тварини родини верблюдячих, 

живі 
  

01.44.10 Верблюди та інші тварини родини верблюдячих,   
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живі 

01.44.10-00.00 Верблюди та інші тварини родини верблюдячих, живі   

01.45 Вівці та кози, живі; молоко сире та вовна стрижена 

овець і кіз 
  

01.45.1 Вівці та кози, живі   

01.45.11 Вівці живі   

01.45.11-00.00 Вівці живі 0104 10 

01.45.12 Кози живі   

01.45.12-00.00 Кози живі 0104 20 

01.45.2 Молоко овець і кіз, сире   

01.45.21 Молоко овець, сире   

01.45.21-00.00 Молоко овець, сире   

01.45.22 Молоко кіз, сире   

01 45.22-00.00 Молоко кіз, сире   

01.45.3 Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема 

мита, як руно 

  

01.45.30 Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема 

мита, як руно 

  

01.45.30-00.00 Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 
як руно 

5101 11 00 00 

01.46 Свині живі   

01.46.1 Свині живі   

01.46.10 Свині живі   

01.46.10-00.00 Свині живі 0103 10 00 00 

0103 91 

0103 92 11 00 

0103 92 19 00 

0103 92 90 00 

01.47 Птиця свійська, жива, та яйця   

01.47.1 Птиця свійська, жива   

01.47.11 Кури живі   

01.47.11-00.00 Кури живі 0105 11 

0105 92 00 

0105 93 00 00 

01.47.12 Індики живі   

01.47.12-00.00 Індики живі 0105 12 00 00 

0105 99 30 00 

01.47.13 Гуси живі   

01.47.13-00.00 Гуси живі 0105 19 20 00 

0105 99 20 00 

01.47.14 Качки та цесарки, живі   
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01.47.14-00.00 Качки та цесарки, живі 0105 19 90 00 

0105 99 10 00 

0105 99 50 00 

01.47.2 Яйця у шкаралупі, свіжі   

01.47.21 Яйця курячі у шкаралупі, свіжі   

01.47.21-00.00 Яйця курячі у шкаралупі, свіжі 0407 00 30 00 

01.47.22 Яйця іншої птиці у шкаралупі, свіжі   

01.47.22-00.00 Яйця іншої птиці у шкаралупі, свіжі   

01.47.23 Яйця для інкубації   

01.47.23-00.00 Яйця для інкубації 0407 00 11 00 

0407 00 19 00 

01.49 Тварини, яких розводять на фермах, інші, та 

продукція тваринництва, інша 

  

01.49.1 Тварини, яких розводять на фермах, інші, живі   

01.49.11 Кролі живі   

01.49.11-00.00 Кролі живі 0106 19 10 00 

01.49.12 Птиця, яку розводять на фермах, н. в. і. у., жива   

01.49.12-00.00 Птиця, яку розводять на фермах, н. в. і. у., жива 0106 31 00 

0106 32 00 

0106 39 10 

0106 39 90 

01.49.13 Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких розводять 

на фермах, живі 
  

01.49.13-00.00 Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких розводять на 
фермах, живі 

0106 20 00 

01.49.19 Тварини, яких розводять на фермах, інші, н. в. і. у., 

живі 
  

01.49.19-00.00 Тварини, яких розводять на фермах, інші, н. в. і. у., живі 0106 11 00 

0106 19 90 

0106 90 00 

01.49.2 Продукція тваринництва, інша   

01.49.21 Мед натуральний   

01.49.21-00.00 Мед натуральний 0409 00 00 00 

01.49.22 Молоко сире, н. в. і. у.   

01.49.22-00.00 Молоко сире, н. в. і. у.   

01.49.23 Равлики, живі, свіжі, охолоджені, заморожені, сушені, 
солені чи в розсолі, крім морських равликів 

  

01.49.23-00.00 Равлики, живі, свіжі, охолоджені, заморожені, сушені, 
солені чи в розсолі, крім морських равликів 

0307 60 00 00 

01.49.24 Продукти їстівні тваринного походження, н. в. і. у.   

01.49.24-00.00 Продукти їстівні тваринного походження, н. в. і. у. 0407 00 90 00 

0410 00 00 00 
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01.49.25 Кокони шовкопряда, придатні для намотування   

01.49.25-00.00 Кокони шовкопряда, придатні для намотування 5001 00 00 00 

01.49.26 Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

  

01.49.26-00.00 Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

1521 90 

01.49.27 Ембріони тварин для розмноження   

01.49.27-00.00 Ембріони тварин для розмноження 0106 

01.49.28 Продукти неїстівні тваринного походження, н. в. і. у.   

01.49.28-00.00 Продукти неїстівні тваринного походження, н. в. і. у. 5102 

01.49.3 Шкури хутрових тварин, сирі, і різноманітні сирі 
шкури та шкурки 

  

01.49.31 Шкури хутрових тварин, сирі, крім шкур ягнят   

01.49.31-00.00 Шкури хутрових тварин, сирі, крім шкур ягнят 4301 10 00 00 

4301 60 00 00 

4301 80 

4301 90 00 00 

01.49.32 Шкури ягнят, сирі (смушки)   

01.49.32-00.00 Шкури ягнят, сирі (смушки) 4301 30 0000 

01.49.39 Шкури тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 
оброблені іншим способом), н. в. і. у. 

  

01.49.39-00.00 Шкури тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 
оброблені іншим способом), н. в. і. у. 

4103 20 00 00 

4103 30 00 00 

4103 90 00 00 

01.6 Послуги в рослинництві та тваринництві (крім 

послуг ветеринарних) 

  

01.61 Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

  

01.61.1 Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

  

01.61.10 Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

  

01.61.10-00.00 Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

  

01.62 Послуги допоміжні у тваринництві   

01.62.1 Послуги допоміжні у тваринництві   

01.62.10 Послуги допоміжні у тваринництві   

01.62.10-00.00 Послуги допоміжні у тваринництві   

01.63 Послуги, пов'язані з зібраним урожаєм   

01.63.1 Послуги, пов'язані з зібраним урожаєм   

01.63.10 Послуги, пов'язані з зібраним урожаєм   

01.63.10-00.00 Послуги, пов'язані з зібраним урожаєм   
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01.64 Послуги щодо обробляння насіння для сівби   

01.64.1 Послуги щодо обробляння насіння для сівби   

01.64.10 Послуги щодо обробляння насіння для сівби   

01.64.10-00.00 Послуги щодо обробляння насіння для сівби   

01.7 Послуги полювання й ловіння капканами та 

пов'язані з цим послуги 

  

01.70 Послуги полювання й ловіння капканами та 

пов'язані з цим послуги 

  

01.70.1 Послуги полювання й ловіння капканами та 

пов'язані з цим послуги 

  

01.70.10 Послуги полювання й ловіння капканами та 

пов'язані з цим послуги 

  

01.70.10-00.00 Послуги полювання й ловіння капканами та пов'язані з 
цим послуги 

  

02 Продукція лісового господарства, лісозаготівлі та 

послуги, пов'язані з лісівництвом 

  

02.1 Дерева лісові та послуги лісорозсадників   

02.10 Дерева лісові та послуги лісорозсадників   

02.10.1 Рослини лісові, живі; насіння лісових дерев   

02.10.11 Рослини лісові, живі   

02.10.11-00.00 Рослини лісові, живі 0602 90 41 00 

02.10.12 Насіння лісових дерев   

02.10.12-00.00 Насіння лісових дерев 1209 99 10 00 

02.10.2 Послуги лісорозсадників   

02.10.20 Послуги лісорозсадників   

02.10.20-00.00 Послуги лісорозсадників   

02.10.3 Дерева лісові   

02.10.30 Дерева лісові   

02.10.30-00.00 Дерева лісові   

02.2 Деревина необроблена   

02.20 Деревина необроблена   

02.20.1 Деревина необроблена   

02.20.11 Колоди дерев хвойних порід   

02.20.11-00.00 Колоди дерев хвойних порід 4403 20 

02.20.12 Колоди дерев нехвойних порід, крім тропічних   

02.20.12-00.00 Колоди дерев нехвойних порід, крім тропічних 4403 91 

4403 92 

4403 99 

02.20.13 Колоди дерев тропічних порід   

02.20.13-00.00 Колоди дерев тропічних порід 4403 41 00 00 
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4403 49 

02.20.14 Деревина паливна   

02.20.14-00.00 Деревина паливна 4401 10 00 00 

02.3 Продукти природні недеревинні   

02.30 Продукти природні недеревинні   

02.30.1 Смоли природні   

02.30.11 Балата, гутаперча, гваюла, чикл і подібні природні 
смоли 

  

02.30.11-00.00 Балата, гутаперча, гваюла, чикл і подібні природні 
смоли 

4001 30 00 00 

02.30.12 Шелак, бальзами та інші природні смоли й живиці   

02.30.12-00.00 Шелак, бальзами та інші природні смоли й живиці 1301 20 00 00 

1301 90 

02.30.2 Корок натуральний, необроблений чи підданий 

первинному обробленню 

  

02.30.20 Корок натуральний, необроблений чи підданий 

первинному обробленню 

  

02.30.20-00.00 Корок натуральний, необроблений чи підданий 

первинному обробленню 

4501 10 00 00 

02.30.3 Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для декоративних цілей 

  

02.30.30 Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для декоративних цілей 

  

02.30.30-00.00 Частини рослин, трави, мохи та лишайники, придатні 
для декоративних цілей 

0604 10 

0604 91 41 00 

0604 91 49 00 

0604 91 90 00 

0604 99 

02.30.4 Продукти їстівні дикорослі   

02.30.40 Продукти їстівні дикорослі   

02.30.40-00.00 Продукти їстівні дикорослі   

02.4 Послуги, пов'язані з лісівництвом   

02.40 Послуги, пов'язані з лісівництвом   

02.40.1 Послуги, пов'язані з лісівництвом   

02.40.10 Послуги, пов'язані з лісівництвом   

02.40.10-00.00 Послуги, пов'язані з лісівництвом   

03 Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з 
рибальством 

  

03.0 Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з 
рибальством 
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03.00 Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з 
рибальством 

  

03.00.1 Риба жива 0301 91 0301 92 

0301 93 0301 94 

0301 95 0301 99 

03.00.11 Риба жива декоративна   

03.00.11-00.00 Риба жива декоративна 0301 10 

03.00.12 Риба жива морська, нерозведена   

03.00.12-00.00 Риба жива морська, нерозведена   

03.00.13 Риба жива прісноводна, нерозведена   

03.00.13-00.00 Риба жива прісноводна, нерозведена   

03.00.14 Риба жива морська, розведена   

03.00.14-00.00 Риба жива морська, розведена   

03.00.15 Риба жива прісноводна, розведена   

03.00.15-00.00 Риба жива прісноводна, розведена   

03.00.2 Риба свіжа чи охолоджена 0302 

03.00.21 Риба свіжа чи охолоджена, морська, нерозведена   

03.00.21-00.00 Риба свіжа чи охолоджена, морська, нерозведена   

03.00.22 Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, нерозведена   

03.00.22-00.00 Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, нерозведена   

03.00.23 Риба свіжа чи охолоджена, морська, розведена   

03.00.23-00.00 Риба свіжа чи охолоджена, морська, розведена   

03.00.24 Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, розведена   

03.00.24-00.00 Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, розведена   

03.00.3 Ракоподібні незаморожені 0306 

03.00.31 Ракоподібні незаморожені, нерозведені   

03.00.31-00.00 Ракоподібні незаморожені, нерозведені   

03.00.32 Ракоподібні незаморожені, розведені   

03.00.32-00.00 Ракоподібні незаморожені, розведені   

03.00.4 Молюски та інші водяні безхребетні, живі, свіжі чи 

охолоджені 
0307 

03.00.41 Устриці, живі, свіжі чи охолоджені, нерозведені   

03.00.41-00.00 Устриці, живі, свіжі чи охолоджені, нерозведені   

03.00.42 Молюски та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, нерозведені 
  

03.00.42-00.00 Молюски та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, нерозведені 
  

03.00.43 Устриці живі, свіжі чи охолоджені, розведені   

03.00.43-00.00 Устриці живі, свіжі чи охолоджені, розведені   
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03.00.44 Молюски та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, розведені 
  

03.00.44-00.00 Молюски та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, розведені 
  

03.00.5 Перли необроблені   

03.00.51 Перли природні, необроблені   

03.00.51-00.00 Перли природні, необроблені 7101 10 00 00 

03.00.52 Перли культивовані, необроблені   

03.00.52-00.00 Перли культивовані, необроблені 710121 00 00 

03.00.6 Рослини, тварини водяні інші, їхня продукція   

03.00.61 Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

  

03.00.61-00.00 Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

0508 00 00 00 

03.00.62 Губки натуральні тваринного походження   

03.00.62-00.00 Губки натуральні тваринного походження 0509 00 

03.00.63 Водорості морські та інші, нерозведені   

03.00.63-00.00 Водорості морські та інші, нерозведені 1212 20 

03.00.64 Водорості морські та інші, розведені   

03.00.64-00.00 Водорості морські та інші, розведені 1212 20 

03.00.69 Рослини, тварини водяні інші, їхня продукція, н. в. і. 
у. 

  

03.00.69-00.00 Рослини, тварини водяні інші, їхня продукція, н. в. і. у. 0106 12 00 

03.00.7 Послуги допоміжні у рибальстві та щодо 

аквакультур 

  

03.00.71 Послуги допоміжні у рибальстві   

03.00.71-00.00 Послуги допоміжні у рибальстві   

03.00.72 Послуги допоміжні щодо аквакультур   

03.00.72-00.00 Послуги допоміжні щодо аквакультур   

Абетковий покажчик до секції A 

01.24.23 Абрикоси • # 

01.24.23-00.00 Абрикоси • # 

01.22.11 Авокадо • # 

01.22.11-00.00 Авокадо • # 

01.24.22 Айва • # 

01.24.22-00.00 Айва • # 
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03 Аквакультур • "Риба та інші продукти рибальства; продукти #; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00 Аквакультур • "Риба та інші продукти рибальства; продукти #; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00.7 Аквакультур • Послуги допоміжні у рибальстві та щодо # 

03.00.72 Аквакультур • Послуги допоміжні щодо # 

03.00.72-00.00 Аквакультур • Послуги допоміжні щодо # 

03.0 Аквакультур • "Риба та інші продукти рибальства; продукти #; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

01.28.14 Аніс • #, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-00.00 Аніс • #, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.23.13 Апельсини • # 

01.23.13-00.00 Апельсини • # 

01.11.8 Арахіс • Соя (боби), # і насіння бавовнику 

01.11.82 Арахіс • # нелущений 

01.11.82-00.00 Арахіс • # нелущений 

01.11.83 Арахіс • # лущений 

01.11.83-00.00 Арахіс • # лущений 

01.25.3 Арахісу • Горіхи (крім дикорослих їстівних горіхів, # та 
кокосів) 

01.25.39 Арахісу • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, # та 
кокосових горіхів) 

01.25.39-00.00 Арахісу • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, # та 
кокосових горіхів) 

01.28 Ароматичних • Прянощі, культури для виробництва #, наркотичних 

або фармацевтичних речовин 

01.13.17 Артишоки • # 

01.13.17-00.00 Артишоки • # 

01.16.11 Бавовна • #, очищена чи неочищена від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.16.11-00.00 Бавовна • #, очищена чи неочищена від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.11.8 Бавовнику • Соя (боби), арахіс і насіння # 

01.11.84 Бавовнику • Насіння # 

01.11.84-00.00 Бавовнику • Насіння # 
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01.28.14 Бад'ян • Аніс, #, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-00.00 Бад'ян • Аніс, #, коріандр, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.13.33 Баклажани • # 

01.13.33-00.00 Баклажани • # 

02.30.12 Бальзами • Шелак, # та інші природні смоли й живиці 

02.30.12-00.00 Бальзами • Шелак, # та інші природні смоли й живиці 

01.22.12 Банани • #, плантайни й подібні плоди 

01.22.12-00.00 Банани • #, плантайни й подібні плоди 

01.11.8 Боби • Соя (#), арахіс і насіння бавовнику 

01.11.72 Боби • # кінські сушені 

01.11.72-00.00 Боби • # кінські сушені 

01.11.81 Боби • Соя (#) 

01.11.81-00.00 Боби • Соя (#) 

01.19.10-00.01 Бруква • Буряк кормовий (мангольд), # та інші кормові 
коренеплоди 

01.42 Буйволи • Худоба велика рогата інша та #, живі, та їхня 

сперма 

01.42.1 Буйволи • Худоба велика рогата інша та #, живі 

01.42.11 Буйволи • Худоба велика рогата інша та #, крім молодняка, 
живі 

01.42.11-00.00 Буйволи • Худоба велика рогата інша та #, крім молодняка, 
живі 

01.42.2 Буйволів • Сперма великої рогатої худоби та # 

01.42.12 Буйволів • Молодняк великої рогатої худоби та #, живий 

01.42.12-00.00 Буйволів • Молодняк великої рогатої худоби та #, живий 

01.42.20 Буйволів • Сперма великої рогатої худоби та # 

01.42.20-00.00 Буйволів • Сперма великої рогатої худоби та # 

01.3 Бульби • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, # 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.13.5 Бульби • Коренеплоди та # їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну 

01.13.59 Бульби • Коренеплоди та # їстівні з високим умістом 

крохмалю та інуліну, інші 

01.13.59-00.00 Бульби • Коренеплоди та # їстівні з високим умістом 
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крохмалю та інуліну, інші 

01.30 Бульби • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, # 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.1 Бульби • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, # 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10 Бульби • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, # 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10-00.00 Бульби • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, # 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.13 Бульбоплоди • Овочі та баштанні культури, коренеплоди та # 

01.19.10-00.01 Буряк • # кормовий (мангольд), бруква та інші кормові 
коренеплоди 

01.13.7 Буряки • # цукрові та насіння цукрових буряків 

01.13.71 Буряки • # цукрові 

01.13.71-00.00 Буряки • # цукрові 

01.13.6 Буряків • Насіння овочевих культур, крім насіння # 

01.13.7 Буряків • Буряки цукрові та насіння цукрових # 

01.13.60 Буряків • Насіння овочевих культур, крім насіння # 

01.13.60-00.00 Буряків • Насіння овочевих культур, крім насіння # 

01.13.72 Буряків • Насіння цукрових # 

01.13.72-00.00 Буряків • Насіння цукрових# 

01.19.3 Буряків • "Насіння #, насіння кормових рослин; сировина 

рослинна, інша" 

01.19.31 Буряків • Насіння # (крім насіння цукрових буряків), насіння 

кормових рослин 

01.19.31 Буряків • Насіння буряків (крім насіння цукрових #), насіння 

кормових рослин 

01.19.31-00.00 Буряків • Насіння # (крім насіння цукрових буряків), насіння 

кормових рослин 

01.19.31-00.00 Буряків • Насіння буряків (крім насіння цукрових #), насіння 

кормових рослин 

01.19.2 Бутони • "Квіти зрізані та # квітів; насіння квітів" 

01.19.21 Бутони • Квіти зрізані та # квітів 

01.19.21-00.00 Бутони • Квіти зрізані та # квітів 

01.28.18 Ваніль • # необроблена 

01.28.18-00.00 Ваніль • # необроблена 



стор. 29 з 1807  

01.41 Велика • Худоба # рогата молочних порід, жива, та сире 
молоко великої рогатої худоби молочних порід 

01.41.1 Велика • Худоба # рогата молочних порід, жива 

01.41.10 Велика • Худоба # рогата молочних порід, жива 

01.41.10-00.00 Велика • Худоба # рогата молочних порід, жива 

01.42 Велика • Худоба # рогата інша та буйволи, живі, та їхня 

сперма 

01.42.1 Велика • Худоба # рогата інша та буйволи, живі 

01.42.11 Велика • Худоба # рогата інша та буйволи, крім молодняка, 
живі 

01.42.11-00.00 Велика • Худоба # рогата інша та буйволи, крім молодняка, 
живі 

01.41.2 Великої • Молоко # рогатої худоби молочних порід, сире 

01.41.20 Великої • Молоко # рогатої худоби молочних порід, сире 

01.41.20-00.00 Великої • Молоко # рогатої худоби молочних порід, сире 

01.42.2 Великої • Сперма # рогатої худоби та буйволів 

01.42.12 Великої • Молодняк # рогатої худоби та буйволів, живий 

01.42.12-00.00 Великої • Молодняк # рогатої худоби та буйволів, живий 

01.42.20 Великої • Сперма # рогатої худоби та буйволів 

01.42.20-00.00 Великої • Сперма # рогатої худоби та буйволів 

01.41 Великої • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 
молоко # рогатої худоби молочних порід 

01.44 Верблюди • # та інші тварини родини верблюдячих, живі 

01.44.1 Верблюди • # та інші тварини родини верблюдячих, живі 

01.44.10 Верблюди • # та інші тварини родини верблюдячих, живі 

01.44.10-00.00 Верблюди • # та інші тварини родини верблюдячих, живі 

01.44 Верблюдячих • Верблюди та інші тварини родини #, живі 

01.44.1 Верблюдячих • Верблюди та інші тварини родини #, живі 

01.44.10 Верблюдячих • Верблюди та інші тварини родини #, живі 

01.44.10-00.00 Верблюдячих • Верблюди та інші тварини родини #, живі 

01.6 Ветеринарних • Послуги в рослинництві та тваринництві (крім 

послуг #) 

01.26.12 Виготовлення • Маслини для # оливкової олії 

01.26.12-00.00 Виготовлення • Маслини для # оливкової олії 

01.19.10-00.02 Вика • Сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова 
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капуста, люпин, # й подібні кормові культури 

01.21. Виноград • # 

01.21.1 Виноград • # 

01.21.11 Виноград • # столовий 

01.21.11-00.00 Виноград • # столовий 

01.21.12 Виноград • # інший, свіжий 

01.21.12-00.00 Виноград • # інший, свіжий 

01.27 Виробництва • Культури для # напоїв 

01.27.1 Виробництва • Культури для # напоїв 

01.28 Виробництва • Прянощі, культури для # ароматичних, наркотичних 

або фармацевтичних речовин 

01.61 Вирощування • Послуги допоміжні щодо # сільськогосподарських 

культур 

01.61.1 Вирощування • Послуги допоміжні щодо # сільськогосподарських 

культур 

01.61.10 Вирощування • Послуги допоміжні щодо # сільськогосподарських 

культур 

01.61.10-00.00 Вирощування • Послуги допоміжні щодо # сільськогосподарських 

культур 

01.49.26 Віск • # і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.49.26-00.00 Віск • # і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.45 Вовна • "Вівці та кози, живі; молоко сире та # стрижена 

овець і кіз" 

01.45.3 Вовна • # овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.45.30 Вовна • # овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.45.30-00.00 Вовна • # овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.16.12 Волокна • Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні #, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі 

01.16.12-00.00 Волокна • Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні #, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі 

01.3 Вусики • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й #, міцелій грибів 

01.30 Вусики • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 
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бульби та корені, живці й #, міцелій грибів 

01.30.1 Вусики • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й #, міцелій грибів 

01.30.10 Вусики • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й #, міцелій грибів 

01.30.10-00.00 Вусики • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й #, міцелій грибів 

02.30.11 Гваюла • Балата, гутаперча, #, чикл і подібні природні смоли 

02.30.11-00.00 Гваюла • Балата, гутаперча, #, чикл і подібні природні смоли 

01.28.16 Гвоздика • # (цілі плоди) необроблена 

01.28.16-00.00 Гвоздика • # (цілі плоди) необроблена 

03.00.61 Голкошкірих • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або # і скелетні пластини каракатиць 

03.00.61-00.00 Голкошкірих • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або # і скелетні пластини каракатиць 

01.28.13 Горіх • # мускатний, маціс, кардамон, необроблені 

01.28.13-00.00 Горіх • # мускатний, маціс, кардамон, необроблені 

01.25 Горіхи • Плоди та # дерев і чагарників, інші 

01.25.3 Горіхи • # (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 

кокосів) 

01.25.33 Горіхи • # лісові 

01.25.33-00.00 Горіхи • # лісові 

01.25.35 Горіхи • # волоські 

01.25.35-00.00 Горіхи • # волоські 

01.25.39 Горіхи • #, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 

кокосових горіхів) 

01.25.39-00.00 Горіхи • #, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 

кокосових горіхів) 

01.26.2 Горіхи • # кокосові 

01.26.20 Горіхи • # кокосові 

01.26.20-00.00 Горіхи • # кокосові 

01.25.3 Горіхів • Горіхи (крім дикорослих їстівних #, арахісу та 
кокосів) 

01.25.39 Горіхів • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних #, арахісу та 
кокосових горіхів) 

01.25.39 Горіхів • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, 

арахісу та кокосових #) 
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01.25.39-00.00 Горіхів • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних #, арахісу та 
кокосових горіхів) 

01.25.39-00.00 Горіхів • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, 

арахісу та кокосових #) 

01.11.62 Горох • # свіжий 

01.11.62-00.00 Горох • # свіжий 

01.11.75 Горох • # сушений 

01.11.75-00.00 Горох • # сушений 

01 Господарства • Продукція сільського #, мисливства та пов'язані з 
цим послуги 

02 Господарства • Продукція лісового #, лісозаготівлі та послуги, 

пов'язані з лісівництвом 

01.13.31 Гострий • Перець стручковий # і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

01.13.31-00.00 Гострий • Перець стручковий # і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

01.28.20-00.20 Гранул • "Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі #; 

лупулін" 

01.28.20-00.21 Гранул • "Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі # 

з високим умістом лупуліну; лупулін" 

01.28.20-00.29 Гранул • Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі #, 

інші 

01.23.11 Грейпфрути • Помело та # 

01.23.11-00.00 Грейпфрути • Помело та # 

01.13.8 Гриби • # та трюфелі 

01.13.80 Гриби • # та трюфелі 

01.13.80-00.00 Гриби • # та трюфелі 

01.3 Грибів • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій # 

01.30 Грибів • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій # 

01.30.1 Грибів • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій # 

01.30.10 Грибів • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій # 

01.30.10-00.00 Грибів • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, міцелій # 

03.00.62 Губки • # натуральні тваринного походження 
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03.00.62-00.00 Губки • # натуральні тваринного походження 

01.47.13 Гуси • # живі 

01.47.13-00.00 Гуси • # живі 

02.30.11 Гутаперча • Балата, #, гваюла, чикл і подібні природні смоли 

02.30.11-00.00 Гутаперча • Балата, #, гваюла, чикл і подібні природні смоли 

03.00.11 Декоративна • Риба жива # 

03.00.11-00.00 Декоративна • Риба жива # 

02.30.3 Декоративних • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для # цілей 

02.30.30 Декоративних • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для # цілей 

02.30.30-00.00 Декоративних • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для # цілей 

01.25 Дерев • Плоди та горіхи # і чагарників, інші 

01.25.9 Дерев • Плоди # і чагарників, інші, н. в. і. у. 

01.25.90 Дерев • Плоди # і чагарників, інші, н. в. і. у. 

01.25.90-00.00 Дерев • Плоди # і чагарників, інші, н. в. і. у. 

02.10.1 Дерев • "Рослини лісові, живі; насіння лісових #" 

02.10.11 Дерев • Насіння лісових # 

02.10.12-00.00 Дерев • Насіння лісових # 

02.20.11 Дерев • Колоди # хвойних порід 

02.20.11-00.00 Дерев • Колоди # хвойних порід 

02.20.12 Дерев • Колоди # нехвойних порід, крім тропічних 

02.20.12-00.00 Дерев • Колоди # нехвойних порід, крім тропічних 

02.20.13 Дерев • Колоди # тропічних порід 

02.20.13-00.00 Дерев • Колоди # тропічних порід 

01.29.2 Дерева • # різдвяні, зрізані 

01.29.20 Дерева • # різдвяні, зрізані 

01.29.20-00.00 Дерева • # різдвяні, зрізані 

02.1 Дерева • # лісові та послуги лісорозсадників 

02.10 Дерева • # лісові та послуги лісорозсадників 

02.10.3 Дерева • # лісові 

02.10.30 Дерева • # лісові 

02.10.30-00.00 Дерева • # лісові 
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02.2 Деревина • #необроблена 

02.20 Деревина • # необроблена 

02.20.1 Деревина • # необроблена 

02.20.14 Деревина • # паливна 

02.20.14-00.00 Деревина • # паливна 

01.16.11 Джинована • Бавовна, очищена чи неочищена від насіння (# чи 

неджинована) 

01.16.11-00.00 Джинована • Бавовна, очищена чи неочищена від насіння (# чи 

неджинована) 

01.16.12 Джут • #, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рами 

01.16.12-00.00 Джут • #, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рами 

01.25.3 Дикорослих • Горіхи (крім # їстівних горіхів, арахісу та кокосів) 

01.25.39 Дикорослих • Горіхи, інші (крім # їстівних горіхів, арахісу та 
кокосових горіхів) 

01.25.39-00.00 Дикорослих • Горіхи, інші (крім # їстівних горіхів, арахісу та 
кокосових горіхів) 

01.29.3 Дублення • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи # 

01.29.30 Дублення • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи # 

01.29.30-00.00 Дублення • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи # 

01.49.27 Ембріони • # тварин для розмноження 

01.49.27-00.00 Ембріони • # тварин для розмноження 

01.19.10-00.02 Еспарцет • Сіно, люцерна, конюшина, #, кормова капуста, 
люпин, вика й подібні кормові культури 

01.41 Жива • Худоба велика рогата молочних порід, #, та сире 
молоко великої рогатої худоби молочних порід 

01.41.1 Жива • Худоба велика рогата молочних порід, # 

01.41.10 Жива • Худоба велика рогата молочних порід, # 

01.41.10-00.00 Жива • Худоба велика рогата молочних порід, # 

01.47 Жива • Птиця свійська # та яйця 

01.47.1 Жива • Птиця свійська # 
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01.49.12 Жива • Птиця, яку розводять на фермах, н. в. і. у., # 

01.49.12-00.00 Жива • Птиця, яку розводять на фермах, н. в. і. у., # 

03.00.1 Жива • Риба # 

03.00.11 Жива • Риба # декоративна 

03.00.11-00-00 Жива • Риба # декоративна 

03.00.12 Жива • Риба # морська, нерозведена 

03.00.12-00.00 Жива • Риба # морська, нерозведена 

03.00.13 Жива • Риба # прісноводна, нерозведена 

03.00.13-00.00 Жива • Риба # прісноводна, нерозведена 

03.00.14 Жива • Риба # морська, розведена 

03.00.14-00.00 Жива • Риба # морська, розведена 

03.00.15 Жива • Риба # прісноводна, розведена 

03.00.15-00.00 Жива • Риба # прісноводна, розведена 

01.42.12 Живий • Молодняк великої рогатої худоби та буйволів, # 

01.42.12-00.00 Живий • Молодняк великої рогатої худоби та буйволів, # 

01.11.3 Жито • Ячмінь, # й овес 

01.11.32 Жито • # 

01.11.32-00.00 Жито • # 

2.5.99.29-25.00 Жолоба • "Вироби готові із залізного чи сталевого дроту; 

силки, капкани й подібні вироби, дротяна обв'язка 
для фуражу, носові кільця для тварин, матрацні 
гачки, гаки для м'яса, підвіски ринви/водостічного 

#, корзини для паперу (крім дротових каркасів для 

абажурів)" 

01.49.26 Забарвлений • Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

# чи незабарвлений 

01.49.26-00.00 Забарвлений • Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

# чи незабарвлений 

01.27.11 Зернах • Кава в #, несмажена 

01.27.11-00.00 Зернах • Кава в #, несмажена 

01.11.5 Зернових • Солома та полова # 

01.11.50 Зернових • Солома та полова # 

01.11.50-00.00 Зернових • Солома та полова # 

01.24 Зерняткових • Плоди # і кісточкових культур 

01.24.2 Зерняткових • Плоди # і кісточкових культур, інші 
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01.24.29 Зерняткових • Плоди # і кісточкових культур, інші, н. в. і. у. 

01.24.29-00.00 Зерняткових • Плоди # і кісточкових культур, інші, н. в. і. у. 

01.63 Зібраним • Послуги, пов'язані з # урожаєм 

01.63.1 Зібраним • Послуги, пов'язані з # урожаєм 

01.63.10 Зібраним • Послуги, пов'язані з # урожаєм 

01.63.10-00.00 Зібраним • Послуги, пов'язані з # урожаєм 

01.49.13 Змії • Рептилії (зокрема # та черепахи), яких розводять на 

фермах, живі 

01.49.13-00.00 Змії • Рептилії (зокрема # та черепахи), яких розводять на 

фермах, живі 

01.28.17 Імбир • # сушений, необроблений 

01.28.17-00.00 Імбир • # сушений, необроблений 

01.47.12 Індики • # живі 

01.47.12-00.00 Індики • # живі 

01.22.14 Інжир • # 

01.22.14-00.00 Інжир • # 

01.47.23 Інкубації • Яйця для # 

01.47.23-00.00 Інкубації • Яйця для # 

01.28.3 Інсектицидних • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в #, фунгіцидних або подібних 

цілях 

01.28.30-00.00 Інсектицидних • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в #, фунгіцидних або подібних 

цілях 

01.28.30 Інсектицидних • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в #, фунгіцидних або подібних 

цілях 

01.13.5 Інуліну • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та # 

01.13.49 Інуліну • Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, 
інші (з низьким умістом крохмалю та #) 

01.13.49-00.00 Інуліну • Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, 
інші (з низьким умістом крохмалю та #) 

01.13.59 Інуліну • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та #, інші 

01.13.59-00.00 Інуліну • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом 

крохмалю та #, інші 
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01.27.11 Кава • # в зернах, несмажена 

01.27.11-00.00 Кава • # в зернах, несмажена 

01.13.21 Кавуни • # 

01.13.21-00.00 Кавуни • # 

01.27.14 Какао-боби • # 

01.27.14-00.00 Какао-боби • # 

01.7 Капканами • Послуги полювання й ловіння # та пов'язані з цим 

послуги 

01.70 Капканами • Послуги полювання й ловіння # та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.1 Капканами • Послуги полювання й ловіння # та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10 Капканами • Послуги полювання й ловіння # та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10-00.00 Капканами • Послуги полювання й ловіння # та пов'язані з цим 

послуги 

03.00.61 Каракатиць • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

# 

03.00.61-00.00 Каракатиць • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

# 

01.28.13 Кардамон • Горіх мускатний, маціс, #, необроблені 

01.28.13-00.00 Кардамон • Горіх мускатний, маціс, #, необроблені 

01.13.51 Картопля • # 

01.13.51-00.00 Картопля • # 

01.13.52 Картопля • # солодка 

01.13.52-00.00 Картопля • # солодка 

01.29.1 Каучук • # натуральний 

01.29.10 Каучук • # натуральний 

01.29.10-00.00 Каучук • # натуральний 

01.47.14 Качки • # та цесарки, живі 

01.47.14-00.00 Качки • # та цесарки, живі 

01.25.32 Каштани • # 

01.25.32-00.00 Каштани • # 

01.11.61 Квасоля • # свіжа 
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01.11.61-00.00 Квасоля • # свіжа 

01.11.71 Квасоля • # сушена 

01.11.71-00.00 Квасоля • # сушена 

01.19.2 Квіти • "# зрізані та бутони квітів; насіння квітів" 

01.19.21 Квіти • # зрізані та бутони квітів 

01.19.21-00.00 Квіти • # зрізані та бутони квітів 

01.19.2 Квітів • "Квіти зрізані та бутони #; насіння квітів" 

01.19.2 Квітів • "Квіти зрізані та бутони квітів; насіння #" 

01.19.21 Квітів • Квіти зрізані та бутони # 

01.19.21-00.00 Квітів • Квіти зрізані та бутони # 

01.19.22 Квітів • Насіння # 

01.19.22-00.00 Квітів • Насіння # 

01.16.12 Кенаф • Джут, # та інші луб'яні текстильні волокна, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі 

01.16.12-00.00 Кенаф • Джут, # та інші луб'яні текстильні волокна, сирі чи 

вимочені, крім льону, справжніх конопель і рамі 

01.24 Кісточкових • Плоди зерняткових і # культур 

01.24.2 Кісточкових • Плоди зерняткових і # культур, інші 

01.24.29 Кісточкових • Плоди зерняткових і # культур, інші, н. в. і. у. 

01.24.29-00.00 Кісточкових • Плоди зерняткових і # культур, інші, н. в. і. у. 

01.23.14 Клементини • Танжерини, мандарини та # 

01.23.14-00.00 Клементини • Танжерини, мандарини та # 

01.28.14 Кмин • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, #, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-00.00 Кмин • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, #, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.45 Кози • "Вівці та #, живі; молоко сире та вовна стрижена 

овець і кіз" 

01.45.1 Кози • Вівці та #, живі 

01.45.12 Кози • # живі 

01.45.12-00.00 Кози • # живі 

01.49.25 Кокони • # шовкопряда, придатні для намотування 

01.49.25-00.00 Кокони • # шовкопряда, придатні для намотування 

01.25.3 Кокосів • Горіхи (крім дикорослих їстівних горіхів, арахісу та 
#) 
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01.25.39 Кокосових • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, 

арахісу та # горіхів) 

01.25.39-00.00 Кокосових • Горіхи, інші (крім дикорослих їстівних горіхів, 

арахісу та # горіхів) 

02.20.11 Колоди • # дерев хвойних порід 

02.20.11-00.00 Колоди • # дерев хвойних порід 

02.20.12 Колоди • # дерев нехвойних порід, крім тропічних 

02.20.12-00.00 Колоди • # дерев нехвойних порід, крім тропічних 

02.20.13 Колоди • # дерев тропічних порід 

02.20.13-00.00 Колоди • # дерев тропічних порід 

01.11.93 Кользи • Насіння рапсу чи # 

01.11.93-00.00 Кользи • Насіння рапсу чи # 

01.49.26 Комах • Віск і спермацет #, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.49.26-00.00 Комах • Віск і спермацет #, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.19.10-00.02 Конюшина • Сіно, люцерна, #, еспарцет, кормова капуста, 
люпин, вика й подібні кормові культури 

01.43 Конячих • Коні та інші тварини родини #, живі 

01.43.1 Конячих • Коні та інші тварини родини #, живі 

01.43.10 Конячих • Коні та інші тварини родини #, живі 

01.43.10-00.00 Конячих • Коні та інші тварини родини #, живі 

03.00.61 Корали • # й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

03.00.61-00.00 Корали • # й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

01.13 Коренеплоди • Овочі та баштанні культури, # та бульбоплоди 

01.13.5 Коренеплоди • # та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та 

інуліну 

01.13.59 Коренеплоди • # та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та 

інуліну інші 

01.13.59-00.00 Коренеплоди • # та бульби їстівні з високим умістом крохмалю та 

інуліну, інші 

01.19.10-00.01 Коренеплоди • Буряк кормовий (мангольд), бруква та інші кормові 
# 
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01.28.15 Кориця • # (роду Canella) необроблена 

01.28.-15-00.00 Кориця • # (роду Canella) необроблена 

01.28.14 Коріандр • Аніс, бад'ян, #, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-00.00 Коріандр • Аніс, бад'ян, #, кумін, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.19.10-00.02 Кормова • Сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, # капуста, 

люпин, вика й подібні кормові культури 

01.19.10-00.01 Кормовий • Буряк # (мангольд), бруква та інші кормові 
коренеплоди 

01.19.3 Кормових • "Насіння буряків, насіння # рослин; сировина 

рослинна, інша" 

01.19.31 Кормових • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), 

насіння # рослин 

01.19.31-00.00 Кормових • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), 

насіння # рослин 

01.13.32 Корнішони • Огірки та # 

01.13.32-00.00 Корнішони • Огірки та # 

02.30.2 Корок • # натуральний, необроблений чи підданий 

первинному обробленню 

02.30.20 Корок • # натуральний, необроблений чи підданий 

первинному обробленню 

02.30.20-00.00 Корок • # натуральний, необроблений чи підданий 

первинному обробленню 

01.13.5 Крохмалю • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом # 

та інуліну 

01.13.49 Крохмалю • Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, 
інші (з низьким умістом # та інуліну) 

01.13.49-00.00 Крохмалю • Овочі коренеплідні, цибулинні та бульбоплідні, 
інші (з низьким умістом # та інуліну) 

01.13.59 Крохмалю • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом # 

та інуліну, інші 

01.13.59-00.00 Крохмалю • Коренеплоди та бульби їстівні з високим умістом # 

та інуліну, інші 

01.11.2 Кукурудза • # 

01.11.20-00.00 Кукурудза • # 

01.1120 Кукурудза • # 

01.11 Культур • Культури зернові (крім рису), бобові культури та 

насіння олійних # 
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01.11.9 Культур • Насіння інших олійних # 

01.11.99 Культур • Насіння інших олійних #, н. в. і. у. 

01.11.99-00.00 Культур • Насіння інших олійних #, н. в. і. у. 

01.13.6 Культур • Насіння овочевих #, крім насіння буряків 

01.13.60 Культур • Насіння овочевих #, крім насіння буряків 

01.13.60-00.00 Культур • Насіння овочевих #, крім насіння буряків 

01.22 Культур • Плоди тропічних і субтропічних # 

01.22.1 Культур • Плоди тропічних і субтропічних # 

01.22.19 Культур • Плоди тропічних і субтропічних #, інші 

01.22.19-00.00 Культур • Плоди тропічних і субтропічних #, інші 

01.23 Культур • Плоди цитрусових # 

01.23.1 Культур • Плоди цитрусових # 

01.23.19 Культур • Плоди цитрусових # інші 

01.23.19-00.00 Культур • Плоди цитрусових # інші 

01.24 Культур • Плоди зерняткових і кісточкових # 

01.24.2 Культур • Плоди зерняткових і кісточкових #, інші 

01.24.29 Культур • Плоди зерняткових і кісточкових #, інші, н. в. і. у. 

01.24.29-00.00 Культур • Плоди зерняткових і кісточкових #, інші, н. в. і. у. 

01.25.2 Культур • Насіння плодових # 

01.25.20 Культур • Насіння плодових # 

01.25.20-00.00 Культур • Насіння плодових # 

01.26 Культур • Плоди олійних # 

01.26.9 Культур • Плоди олійних #, інші 

01.26.90 Культур • Плоди олійних #, інші 

01.26.90-00.00 Культур • Плоди олійних #, інші 

01.61 Культур • Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських # 

01.61.1 Культур • Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських # 

01.61.10 Культур • Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських # 

01.61.10-00.00 Культур • Послуги допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських # 

01.1 Культури • # однорічні та дворічні 
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01.2 Культури • # багаторічні 

01.11 Культури • # зернові (крім рису), бобові культури та насіння 

олійних культур 

01.11 Культури • Культури зернові (крім рису), бобові # та насіння 

олійних культур 

01.11.4 Культури • Сорго, просо та інші зернові # 

01.11.49 Культури • # зернові, інші 

01.11.49-00.00 Культури • # зернові, інші 

01.13 Культури • Овочі та баштанні #, коренеплоди та бульбоплоди 

01.13.2 Культури • # баштанні 

01.13.3 Культури • # овочеві плодоносні, інші 

01.13.29 Культури • # баштанні, інші 

01.13.29-00.00 Культури • # баштанні, інші 

01.13.39 Культури • # овочеві плодоносні інші, н. в. і. у. 

01.13.39-00.00 Культури • # овочеві плодоносні інші, н. в. і. у. 

01.16 Культури • # прядивні 

01.16.1 Культури • # прядивні 

01.16.19 Культури • Льон, справжні коноплі та інші прядивні #, н. в. і. у. 

01.16.19-00.00 Культури • Льон, справжні коноплі та інші прядивні #, н. в. і. у. 

01.19 Культури • # однорічні, інші 

01.19.1 Культури • # кормові 

01.19.10 Культури • # кормові 

01.19.10-00 Культури • # кормові 

01.19.10-00.02 Культури • Сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова 

капуста, люпин, вика й подібні кормові # 

01.27 Культури • # для виробництва напоїв 

01.27.1 Культури • # для виробництва напоїв 

01.28 Культури • Прянощі, # для виробництва ароматичних, 

наркотичних або фармацевтичних речовин 

01.29 Культури • # багаторічні, інші 

01.28.14 Кумін • Аніс, бад'ян, коріандр, #, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-00.00 Кумін • Аніс, бад'ян, коріандр, #, кмин, ягоди ялівцю, 

необроблені 

01.11.94 Кунжуту • Насіння # 
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01.11.94-00.00 Кунжуту • Насіння # 

01.47.11 Кури • # живі 

01.47.11-00.00 Кури • # живі 

01.23.12 Лайми • Лимони та # 

01.23.12-00.00 Лайми • Лимони та # 

01.23.12 Лимони • # та лайми 

01.23.12-00.00 Лимони • # та лайми 

01.27.12 Листя • # чаю 

01.27.12-00.00 Листя • # чаю 

01.27.13 Листя • # Мате 

01.27.13-00.00 Листя • # Мате 

02.30.3 Лишайники • Частини рослин, трави, мохи та #, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30 Лишайники • Частини рослин, трави, мохи та #, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30-00.00 Лишайники • Частини рослин, трави, мохи та #, придатні для 

декоративних цілей 

02 Лісівництвом • Продукція лісового господарства, лісозаготівлі та 
послуги, пов'язані з # 

02.4 Лісівництвом • Послуги, пов'язані з # 

02.40 Лісівництвом • Послуги, пов'язані з # 

02.40.1 Лісівництвом • Послуги, пов'язані з # 

02.40.10 Лісівництвом • Послуги, пов'язані з # 

02.40.10-00.00 Лісівництвом • Послуги, пов'язані з # 

02.10.1 Лісових • "Рослини лісові, живі; насіння # дерев" 

02.10.12 Лісових • Насіння # дерев 

02.10.12-00.00 Лісових • Насіння # дерев 

02 Лісового • Продукція # господарства, лісозаготівлі та послуги, 

пов'язані з лісівництвом 

02.1 Лісорозсадників • Дерева лісові та послуги # 

02.10 Лісорозсадників • Дерева лісові та послуги # 

02.10.2 Лісорозсадників • Послуги # 

02.10.20 Лісорозсадників • Послуги # 

02.10.20-00.00 Лісорозсадників • Послуги # 
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01.7 Ловіння • Послуги полювання й # капканами та пов'язані з 
цим послуги 

01.70 Ловіння • Послуги полювання й # капканами та пов'язані з 
цим послуги 

01.70.1 Ловіння • Послуги полювання й # капканами та пов'язані з 
цим послуги 

01.70.10 Ловіння • Послуги полювання й # капканами та пов'язані з 
цим послуги 

01.70.10-00.00 Ловіння • Послуги полювання й # капканами та пов'язані з 
цим послуги 

01.28.20-00.20 Лупулін • "Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі 
гранул; #" 

01.28.20-00.21 Лупулін • "Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі 
гранул з високим умістом лупуліну; #" 

01.28.20-00.21 Лупуліну • "Шишки хмелю подрібнені, розмелені чи у формі 
гранул з високим умістом #; лупулін" 

01.11.83 Лущений • Арахіс # 

01.11.83-00.00 Лущений • Арахіс # 

01.19.10-00.02 Люпин • Сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова 

капуста, #, вика й подібні кормові культури 

01.19.10-00.02 Люцерна • Сіно, #, конюшина, еспарцет, кормова капуста, 

люпин, вика й подібні кормові культури 

01.16.19 Льон • #, справжні коноплі та інші прядивні культури, н. в. 

і. у. 

01.16.19-00.00 Льон • #, справжні коноплі та інші прядивні культури, н. в. 

і. у. 

01.11.91 Льону • Насіння # 

01.11.91-00.00 Льону • Насіння # 

01.25.12 Малина • # 

01.25.12-00.00 Малина • # 

01.19.10-00.01 Мангольд • Буряк кормовий (#), бруква та інші кормові 
коренеплоди 

01.23.14 Мандарини • Танжерини, # та клементини 

01.23.14-00.00 Мандарини • Танжерини, # та клементини 

01.13.53 Маніок • # 

01.13.53-00.00 Маніок • # 

01.26.1 Маслини • # 
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01.26.11 Маслини • # столові 

01.26.11 Маслини • # столові 

01.26.12 Маслини • # для виготовлення оливкової олії 

01.26.12-00.00 Маслини • # для виготовлення оливкової олії 

01.27.13 Мате • Листя # 

01.27.13-00.00 Мате • Листя # 

01.3 Матеріал • # для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 
корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30 Матеріал • # для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 
корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.1 Матеріал • # для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 
корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10 Матеріал • # для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 
корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10-00.00 Матеріал • # для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 
корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.29.3 Матеріали • # рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30 Матеріали • # рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30-00.00 Матеріали • # рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.28.13 Маціс • Горіх мускатний, #, кардамон, необроблені 

01.28.13-00.00 Маціс • Горіх мускатний, #, кардамон, необроблені 

01.49.21 Мед • # натуральний 

01.49.21-00.00 Мед • # натуральний 

01.25.31 Мигдаль • # 

01.25.31-00.00 Мигдаль • # 

01 Мисливства • Продукція сільського господарства, # та пов'язані з 
цим послуги 

01.3 Міцелій • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, # грибів 

01.30 Міцелій • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, # грибів 

01.30.1 Міцелій • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 
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бульби та корені, живці й вусики, # грибів 

01.30.10 Міцелій • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, # грибів 

01.30.10-00.00 Міцелій • Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, 

бульби та корені, живці й вусики, # грибів 

01.42.12 Молодняк • # великої рогатої худоби та буйволів, живий 

01.42.12-00.00 Молодняк • # великої рогатої худоби та буйволів, живий 

01.42.11 Молодняка • Худоба велика рогата інша та буйволи, крім #, живі 

01.42.11-00.00 Молодняка • Худоба велика рогата інша та буйволи, крім #, живі 

01.41 Молоко • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 
# великої рогатої худоби молочних порід 

01.41.2 Молоко • # великої рогатої худоби молочних порід, сире 

01.41.20 Молоко • # великої рогатої худоби молочних порід, сире 

01.41.20-00.00 Молоко • # великої рогатої худоби молочних порід, сире 

01.45 Молоко • "Вівці та кози, живі; # сире та вовна стрижена овець 

і кіз" 

01.45.2 Молоко • # овець і кіз, сире 

01.45.21 Молоко • # овець, сире 

01.45.21-00.00 Молоко • # овець, сире 

01.45.22 Молоко • # кіз, сире 

01.45.22-00.00 Молоко • # кіз, сире 

01.49.22 Молоко • # сире, н. в. і. у. 

01.49.22-00.00 Молоко • # сире, н. в. і. у. 

01.41 Молочних • Худоба велика рогата # порід, жива, та сире молоко 

великої рогатої худоби молочних порід 

01.41 Молочних • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 
молоко великої рогатої худоби # порід 

01.41.1 Молочних • Худоба велика рогата # порід, жива 

01.41.2 Молочних • Молоко великої рогатої худоби # порід, сире 

01.41.10 Молочних • Худоба велика рогата # порід, жива 

01.41.10-00.00 Молочних • Худоба велика рогата # порід, жива 

01.41.20 Молочних • Молоко великої рогатої худоби # порід, сире 

01.41.20-00.00 Молочних • Молоко великої рогатої худоби # порід, сире 

03.00.4 Молюски • # та інші водяні безхребетні, живі, свіжі чи 

охолоджені 
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03.00.42 Молюски • # та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, нерозведені 

03.00.42-00.00 Молюски • # та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, нерозведені 

03.00.44 Молюски • # та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, розведені 

03.00.44-00.00 Молюски • # та водяні безхребетні інші, живі, свіжі чи 

охолоджені, розведені 

03.00.61 Молюсків • Корали й подібна продукція, черепашки #, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

03.00.61-00.00 Молюсків • Корали й подібна продукція, черепашки #, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

01.13.41 Морква • # та ріпа 

01.13.41-00.00 Морква • # та ріпа 

03.00.12 Морська • Риба жива #, нерозведена 

03.00.12-00.00 Морська • Риба жива #, нерозведена 

03.00.14 Морська • Риба жива #, розведена 

03.00.14-00.00 Морська • Риба жива #, розведена 

03.00.21 Морська • Риба свіжа чи охолоджена, #, нерозведена 

03.00.21-00.00 Морська • Риба свіжа чи охолоджена, #, нерозведена 

03.00.23 Морська • Риба свіжа чи охолоджена, #, розведена 

03.00.23-00.00 Морська • Риба свіжа чи охолоджена, #, розведена 

02.30.3 Мохи • Частини рослин, трави, # та лишайники, придатні 
для декоративних цілей 

02.30.30 Мохи • Частини рослин, трави, # та лишайники, придатні 
для декоративних цілей 

02.30.30-00.00 Мохи • Частини рослин, трави, # та лишайники, придатні 
для декоративних цілей 

01.28.13 Мускатний • Горіх #, маціс, кардамон, необроблені 

01.28.13-00.00 Мускатний • Горіх #, маціс, кардамон, необроблені 

01.29.3 Набивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, #, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.29.30 Набивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, #, підбивання, 

фарбування чи дублення 
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01.29.30-00.00 Набивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, #, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.49.25 Намотування • Кокони шовкопряда, придатні для # 

01.49.25-00.00 Намотування • Кокони шовкопряда, придатні для # 

01.27 Напоїв • Культури для виробництва # 

01.27.1 Напоїв • Культури для виробництва # 

01.28 Наркотичних • Прянощі, культури для виробництва ароматичних, # 

або фармацевтичних речовин 

01.11 Насіння • Культури зернові (крім рису), бобові культури та # 

олійних культур 

01.11.8 Насіння • Соя (боби), арахіс і # бавовнику 

01.11.9 Насіння • # інших олійних культур 

01.11.84 Насіння • # бавовнику 

01.11.84-00.00 Насіння • # бавовнику 

01.11.91 Насіння • # льону 

01.11.91-00.00 Насіння • # льону 

01.11.92 Насіння • # гірчиці 

01.11.92-00.00 Насіння • # гірчиці 

01.11.93 Насіння • # рапсу чи кользи 

01.11.93-00.00 Насіння • # рапсу чи кользи 

01.11.94 Насіння • # кунжуту 

01.11.94-00.00 Насіння • # кунжуту 

01.11.95 Насіння • # соняшнику 

01.11.95-00.00 Насіння • # соняшнику 

01.11.99 Насіння • # інших олійних культур, н. в. і. у. 

01.11.99-00.00 Насіння • # інших олійних культур, н. в. і. у. 

01.13.6 Насіння • # овочевих культур, крім насіння буряків 

01.13.7 Насіння • Буряки цукрові та # цукрових буряків 

01.13.60 Насіння • # овочевих культур, крім насіння буряків 

01.13.60-00.00 Насіння • # овочевих культур, крім насіння буряків 

01.13.72 Насіння • # цукрових буряків 

01.13.72-00.00 Насіння • # цукрових буряків 

01.16.11 Насіння • Бавовна, очищена чи неочищена від # (джинована 
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чи неджинована) 

01.16.11-00.00 Насіння • Бавовна, очищена чи неочищена від # (джинована 

чи неджинована) 

01.19.2 Насіння • "Квіти зрізані та бутони квітів; # квітів" 

01.19.3 Насіння • "# буряків, насіння кормових рослин; сировина 

рослинна, інша" 

01.19.3 Насіння • "Насіння буряків, # кормових рослин; сировина 

рослинна, інша" 

01.19.22 Насіння • # квітів 

01.19.22-00.00 Насіння • # квітів 

01.19.31 Насіння • # буряків (крім насіння цукрових буряків), насіння 

кормових рослин 

01.19.31 Насіння • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), # 

кормових рослин 

01.19.31-00.00 Насіння • # буряків (крім насіння цукрових буряків), насіння 

кормових рослин 

01.19.31-00.00 Насіння • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), # 

кормових рослин 

01.25.2 Насіння • # плодових культур 

01.25.20 Насіння • # плодових культур 

01.25.20-00.00 Насіння • # плодових культур 

01.64 Насіння • Послуги щодо обробляння # для сівби 

01.64.1 Насіння • Послуги щодо обробляння # для сівби 

01.64.10 Насіння • Послуги щодо обробляння # для сівби 

01.64.10-00.00 Насіння • Послуги щодо обробляння # для сівби 

02.10.1 Насіння • "Рослини лісові, живі; # лісових дерев" 

02.10.12 Насіння • # лісових дерев 

02.10.12-00.00 Насіння • # лісових дерев 

01.29.1 Натуральний • Каучук # 

01.29.10 Натуральний • Каучук # 

01.29.10-00.00 Натуральний • Каучук # 

01.49.21 Натуральний • Мед # 

01.49.21-00.00 Натуральний • Мед # 

02.30.2 Натуральний • Корок #, необроблений чи підданий первинному 

обробленню 

02.30.20 Натуральний • Корок #, необроблений чи підданий первинному 
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обробленню 

02.30.20-00.00 Натуральний • Корок #, необроблений чи підданий первинному 

обробленню 

01.16.11 Неджинована • Бавовна, очищена чи неочищена від насіння 

(джинована чи #) 

01.16.11-00.00 Неджинована • Бавовна, очищена чи неочищена від насіння 

(джинована чи #) 

01.49.26 Незабарвлений • Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи # 

01.49.26-00.00 Незабарвлений • Віск і спермацет комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи # 

01.24.26 Нектарин • # 

01.24.26-00.00 Нектарин • # 

01.11.82 Нелущений • Арахіс # 

01.11.82-00.00 Нелущений • Арахіс # 

01.12 Нелущений • Рис # 

01.12.1 Нелущений • Рис # 

01.12.10 Нелущений • Рис # 

01.12.10-00.00 Нелущений • Рис # 

01.28.15 Необроблена • Кориця (роду Canella) # 

01.28.15-00.00 Необроблена • Кориця (роду Canella) # 

01.28.16 Необроблена • Гвоздика (цілі плоди) # 

01.28.16-00.00 Необроблена • Гвоздика (цілі плоди) # 

01.28.18 Необроблена • Ваніль # 

01.28.18-00.00 Необроблена • Ваніль # 

01.45.3 Необроблена • Вовна овець і кіз, стрижена, #, зокрема мита, як 

руно 

01.45.30 Необроблена • Вовна овець і кіз, стрижена, #, зокрема мита, як 

руно 

01.45.30-00.00 Необроблена • Вовна овець і кіз, стрижена, #, зокрема мита, як 

руно 

02.2 Необроблена • Деревина # 

02.20 Необроблена • Деревина # 

02.20.1 Необроблена • Деревина # 

01.15 Необроблений • Тютюн # 

01.15.1 Необроблений • Тютюн # 
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01.15.10 Необроблений • Тютюн # 

01.15.10-00.00 Необроблений • Тютюн # 

01.28.11 Необроблений • Перець (тільки роду Piper) # 

01.28.11-00.00 Необроблений • Перець (тільки роду Piper) # 

01.28.12 Необроблений • Перець стручковий чілійський та інший, сушений 

(тільки роду Capsicum), # 

01.28.12-00.00 Необроблений • Перець стручковий чілійський та інший, сушений 

(тільки роду Capsicum), # 

01.28.17 Необроблений • Імбир сушений, # 

01.28.17-00.00 Необроблений • Імбир сушений, # 

02.30.2 Необроблений • Корок натуральний, # чи підданий первинному 

обробленню 

02.30.20 Необроблений • Корок натуральний, # чи підданий первинному 

обробленню 

02.30.20-00.00 Необроблений • Корок натуральний, # чи підданий первинному 

обробленню 

01.16.11 Неочищена • Бавовна, очищена чи # від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.16.11-00.00 Неочищена • Бавовна, очищена чи # від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.49.26 Неочищений • Віск і спермацет комах, очищений чи #, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.49.26-00.00 Неочищений • Віск і спермацет комах, очищений чи #, 

забарвлений чи незабарвлений 

03.00.12 Нерозведена • Риба жива морська, # 

03.00.12-00.00 Нерозведена • Риба жива морська, # 

03.00.13 Нерозведена • Риба жива прісноводна, # 

03.00.13-00.00 Нерозведена • Риба жива прісноводна, # 

03.00.21 Нерозведена • Риба свіжа чи охолоджена, морська, # 

03.00.21-00.00 Нерозведена • Риба свіжа чи охолоджена, морська, # 

03.00.22 Нерозведена • Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, # 

03.00.22-00.00 Нерозведена • Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, # 

01.27.11 Несмажена • Кава в зернах, # 

01.27.11-00.00 Несмажена • Кава в зернах, # 

02.20.12 Нехвойних • Колоди дерев # порід, крім тропічних 

02.20.12-00.00 Нехвойних • Колоди дерев # порід, крім тропічних 



стор. 52 з 1807  

01.11.73 Нут • # сушений 

01.11.73-00.00 Нут • # сушений 

02.30.2 Обробленню • Корок натуральний, необроблений чи підданий 

первинному # 

02.30.20 Обробленню • Корок натуральний, необроблений чи підданий 

первинному # 

02.30.20-00.00 Обробленню • Корок натуральний, необроблений чи підданий 

первинному # 

01.64 Обробляння • Послуги щодо # насіння для сівби 

01.64.1 Обробляння • Послуги щодо # насіння для сівби 

01.64.10 Обробляння • Послуги щодо # насіння для сівби 

01.64.10-00.00 Обробляння • Послуги щодо # насіння для сівби 

01.11.3 Овес • Ячмінь, жито й # 

01.11.33 Овес • # 

01.11.33-00.00 Овес • # 

01.45 Овець • "Вівці та кози, живі; молоко сире та вовна стрижена 
# і кіз" 

01.45.2 Овець • Молоко # і кіз, сире 

01.45.3 Овець • Вовна # і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.45.21 Овець • Молоко #, сире 

01.45.21-00.00 Овець • Молоко #, сире 

01.45.30 Овець • Вовна # і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.45.30-00.00 Овець • Вовна # і кіз, стрижена, необроблена, зокрема мита, 

як руно 

01.13.6 Овочевих • Насіння # культур, крім насіння буряків 

01.13.60 Овочевих • Насіння # культур, крім насіння буряків 

01.13.60-00.00 Овочевих • Насіння # культур, крім насіння буряків 

01.13.32 Огірки • # та корнішони 

01.13.32-00.00 Огірки • # та корнішони 

01.26.12 Оливкової • Маслини для виготовлення # олії 

01.26.12-00.00 Оливкової • Маслини для виготовлення # олії 

01.26.12 Олії • Маслини для виготовлення оливкової# 

01.26.12-00.00 Олії • Маслини для виготовлення оливкової # 
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01.11 Олійних • Культури зернові (крім рису), бобові культури та 

насіння # культур 

01.11.9 Олійних • Насіння інших # культур 

01.11.99 Олійних • Насіння інших # культур, н. в. і. у. 

01.11.99-00.00 Олійних • Насіння інших # культур, н. в. і. у. 

01.26 Олійних • Плоди # культур 

01.26.9 Олійних • Плоди # культур, інші 

01.26.90-00.00 Олійних • Плоди # культур, інші 

03.00.2 Охолоджена • Риба свіжа чи # 

03.00.21 Охолоджена • Риба свіжа чи #, морська, нерозведена 

03.00.21-00.00 Охолоджена • Риба свіжа чи #, морська, нерозведена 

03.00.22 Охолоджена • Риба свіжа чи #, прісноводна, нерозведена 

03.00.22-00.00 Охолоджена • Риба свіжа чи #, прісноводна, нерозведена 

03.00.23 Охолоджена • Риба свіжа чи #, морська, розведена 

03.00.23-00.00 Охолоджена • Риба свіжа чи #, морська, розведена 

03.00.24 Охолоджена • Риба свіжа чи #, прісноводна, розведена 

03.00.24-00.00 Охолоджена • Риба свіжа чи #, прісноводна, розведена 

01.16.11 Очищена • Бавовна, # чи неочищена від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.16.11-00.00 Очищена • Бавовна, # чи неочищена від насіння (джинована чи 

неджинована) 

01.49.26 Очищений • Віск і спермацет комах, # чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.49.26-00.00 Очищений • Віск і спермацет комах, # чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

02.20.14 Паливна • Деревина # 

02.20.14-00.00 Паливна • Деревина # 

01.28.3 Парфумерії • Рослини, переважно використовувані в #, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

01.28.30 Парфумерії • Рослини, переважно використовувані в #, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

01.28.30-00.00 Парфумерії • Рослини, переважно використовувані в #, 

фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

02.30.2 Первинному • Корок натуральний, необроблений чи підданий # 
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обробленню 

02.30.20 Первинному • Корок натуральний, необроблений чи підданий # 

обробленню 

02.30.20-00.00 Первинному • Корок натуральний, необроблений чи підданий # 

обробленню 

01.13.31 Перець • # стручковий гострий і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

01.13.31-00.00 Перець • # стручковий гострий і солодкий (тільки роду 

Capsicum) 

01.28.11 Перець • # (тільки роду Piper) необроблений 

01.28.11-00.00 Перець • # (тільки роду Piper) необроблений 

01.28.12 Перець • # стручковий чілійський та інший, сушений (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

01.28.12-00.00 Перець • # стручковий чілійський та інший, сушений (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

03.00.5 Перли • # необроблені 

03.00.51 Перли • # природні, необроблені 

03.00.51-00.00 Перли • # природні, необроблені 

03.00.52 Перли • # культивовані, необроблені 

03.00.52-00.00 Перли • # культивовані, необроблені 

01.24.25 Персики • # 

01.24.25-00.00 Персики • # 

01.29.3 Підбивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, #, 

фарбування чи дублення 

01.29.30 Підбивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, #, 

фарбування чи дублення 

01.29.30-00.00 Підбивання • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, #, 

фарбування чи дублення 

01.22.12 Плантайни • Банани, # й подібні плоди 

01.22.12-00.00 Плантайни • Банани, # й подібні плоди 

03.00.61 Пластини • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні # 

каракатиць 

03.00.61-00.00 Пластини • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні # 

каракатиць 
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01.29.3 Плетіння • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для #, набивання, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.29.30 Плетіння • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для #, набивання, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.29.30-00.00 Плетіння • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для #, набивання, підбивання, 

фарбування чи дублення 

01.22 Плоди • # тропічних і субтропічних культур 

01.22.1 Плоди • # тропічних і субтропічних культур 

01.22.12 Плоди • Банани, плантайни й подібні # 

01.22.12-00.00 Плоди • Банани, плантайни й подібні # 

01.22.19 Плоди • # тропічних і субтропічних культур, інші 

01.22.19-00.00 Плоди • # тропічних і субтропічних культур, інші 

01.23 Плоди • # цитрусових культур 

01.23.1 Плоди • # цитрусових культур 

01.23.19 Плоди • # цитрусових культур інші 

01.23.19-00.00 Плоди • # цитрусових культур інші 

01.24 Плоди • # зерняткових і кісточкових культур 

01.24.2 Плоди • # зерняткових і кісточкових культур, інші 

01.24.29 Плоди • # зерняткових і кісточкових культур, інші, н. в. і. у. 

01.24.29-00.00 Плоди • # зерняткових і кісточкових культур, інші, н. в. і. у. 

01.25 Плоди • # та горіхи дерев і чагарників, інші 

01.25.1 Плоди • Ягоди та # рослин роду Vaccinium 

01.25.9 Плоди • # дерев і чагарників, інші, н. в. і. у. 

01.25.11 Плоди • # ківі 

01.25.11-00.00 Плоди • # ківі 

01.25.19 Плоди • Ягоди та # рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.25.19-00.00 Плоди • Ягоди та # рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.25.90 Плоди • # дерев і чагарників, інші, н. в. і. у. 

01.25.90-00.00 Плоди • # дерев і чагарників, інші, н. в. і. у. 

01.26 Плоди • # олійних культур 

01.26.9 Плоди • # олійних культур, інші 

01.26.90 Плоди • # олійних культур, інші 
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01.26.90-00.00 Плоди • # олійних культур, інші 

01.28.16 Плоди • Гвоздика (цілі #) необроблена 

01.28.16-00.00 Плоди • Гвоздика (цілі #) необроблена 

01.25.2 Плодових • Насіння # культур 

01.25.20 Плодових • Насіння # культур 

01.25.20-00.00 Плодових • Насіння # культур 

01.11.5 Полова • Солома та # зернових 

01.11.50 Полова • Солома та # зернових 

01.11.50-00.00 Полова • Солома та # зернових 

01.7 Полювання • Послуги # й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70 Полювання • Послуги # й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.1 Полювання • Послуги # й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10 Полювання • Послуги # й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10-00.00 Полювання • Послуги # й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.23.11 Помело • # та грейпфрути 

01.23.11-00.00 Помело • # та грейпфрути 

01.13.34 Помідори • # 

01.13.34-00.00 Помідори • # 

01.41 Порід • Худоба велика рогата молочних #, жива, та сире 
молоко великої рогатої худоби молочних порід 

01.41 Порід • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 
молоко великої рогатої худоби молочних # 

01.41.1 Порід • Худоба велика рогата молочних #, жива 

01.41.2 Порід • Молоко великої рогатої худоби молочних #, сире 

01.41.10 Порід • Худоба велика рогата молочних #, жива 

01.41.10-00.00 Порід • Худоба велика рогата молочних #, жива 

01.41.20 Порід • Молоко великої рогатої худоби молочних #, сире 

01.41.20-00.00 Порід • Молоко великої рогатої худоби молочних #, сире 

02.20.11 Порід • Колоди дерев хвойних # 

02.20.11-00.00 Порід • Колоди дерев хвойних # 
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02.20.12 Порід • Колоди дерев нехвойних #, крім тропічних 

02.20.12-00.00 Порід • Колоди дерев нехвойних #, крім тропічних 

02.20.13 Порід • Колоди дерев тропічних # 

02.20.13-00.00 Порід • Колоди дерев тропічних # 

01 Послуги • Продукція сільського господарства, мисливства та 
пов'язані з цим # 

01.6 Послуги • # в рослинництві та тваринництві (крім послуг 
ветеринарних) 

01.7 Послуги • # полювання й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.7 Послуги • Послуги полювання й ловіння капканами та 
пов'язані з цим # 

01.61 Послуги • # допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

01.61.1 Послуги • # допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

01.61.10 Послуги • # допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

01.61.10-00.00 Послуги • # допоміжні щодо вирощування 

сільськогосподарських культур 

01.62 Послуги • # допоміжні у тваринництві 

01.62.1 Послуги • # допоміжні у тваринництві 

01.62.10 Послуги • # допоміжні у тваринництві 

01.62.10-00.00 Послуги • # допоміжні у тваринництві 

01.63 Послуги • #, пов'язані з зібраним урожаєм 

01.63.1 Послуги • #, пов'язані з зібраним урожаєм 

01.63.10 Послуги • #, пов'язані з зібраним урожаєм 

01.63.10-00.00 Послуги • #, пов'язані з зібраним урожаєм 

01.64 Послуги • # щодо обробляння насіння для сівби 

01.64.1 Послуги • # щодо обробляння насіння для сівби 

01.64.10 Послуги • # щодо обробляння насіння для сівби 

01.64.10-00.00 Послуги • # щодо обробляння насіння для сівби 

01.70 Послуги • # полювання й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70 Послуги • Послуги полювання й ловіння капканами та 
пов'язані з цим # 
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01.70.1 Послуги • # полювання й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.1 Послуги • Послуги полювання й ловіння капканами та 
пов'язані з цим # 

01.70.10 Послуги • # полювання й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10 Послуги • Послуги полювання й ловіння капканами та 
пов'язані з цим # 

01.70.10-00.00 Послуги • # полювання й ловіння капканами та пов'язані з цим 

послуги 

01.70.10-00.00 Послуги • Послуги полювання й ловіння капканами та 
пов'язані з цим # 

02 Послуги • Продукція лісового господарства, лісозаготівлі та #, 

пов'язані з лісівництвом 

02.1 Послуги • Дерева лісові та # лісорозсадників 

02.4 Послуги • #, пов'язані з лісівництвом 

02.10 Послуги • Дерева лісові та # лісорозсадників 

02.10.2 Послуги • # лісорозсадників 

02.10.20 Послуги • # лісорозсадників 

02.10.20-00.00 Послуги • # лісорозсадників 

02.40 Послуги • #, пов'язані з лісівництвом 

02.40.1 Послуги • #, пов'язані з лісівництвом 

02.40.10 Послуги • #, пов'язані з лісівництвом 

02.40.10-00.00 Послуги • #, пов'язані з лісівництвом 

03 Послуги • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; # допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00 Послуги • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; # допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00.7 Послуги • # допоміжні у рибальстві та щодо аквакультур 

03.00.71 Послуги • # допоміжні у рибальстві 

03.00.71-00.00 Послуги • # допоміжні у рибальстві 

03.00.72 Послуги • # допоміжні щодо аквакультур 

03.00.72-00.00 Послуги • # допоміжні щодо аквакультур 

03.0 Послуги • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; # допоміжні, пов'язані з рибальством" 

01.29.3 Походження • Матеріали рослинного #, переважно 

використовувані для плетіння, набиваний, 
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підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30 Походження • Матеріали рослинного #, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30-00.00 Походження • Матеріали рослинного #, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.49.24 Походження • Продукти їстівні тваринного #, н. в. і. у. 

01.49.24-00.00 Походження • Продукти їстівні тваринного #, н. в. і. у. 

01.49.28 Походження • Продукти неїстівні тваринного #, н. в. і. у. 

01.49.28-00.00 Походження • Продукти неїстівні тваринного #, н. в. і. у. 

03.00.62 Походження • Губки натуральні тваринного # 

03.00.62-00.00 Походження • Губки натуральні тваринного # 

03.00.13 Прісноводна • Риба жива #, нерозведена 

03.00.13-00.00 Прісноводна • Риба жива #, нерозведена 

03.00.15 Прісноводна • Риба жива #, розведена 

03.00.15-00.00 Прісноводна • Риба жива #, розведена 

03.00.22 Прісноводна • Риба свіжа чи охолоджена, #, нерозведена 

03.00.22-00.00 Прісноводна • Риба свіжа чи охолоджена, #, нерозведена 

03.00.24 Прісноводна • Риба свіжа чи охолоджена, #, розведена 

03.00.24-00.00 Прісноводна • Риба свіжа чи охолоджена, #, розведена 

01.49.24 Продукти • # їстівні тваринного походження, н. в. і. у. 

01.49.24-00.00 Продукти • # їстівні тваринного походження, н. в. і. у. 

01.49.28 Продукти • # неїстівні тваринного походження, н. в. і. у. 

01.49.28-00.00 Продукти • # неїстівні тваринного походження, н. в. і. у. 

02.3 Продукти • # природні недеревинні 

02.30 Продукти • # природні недеревинні 

02.30.4 Продукти • # їстівні дикорослі 

02.30.40 Продукти • # їстівні дикорослі 

02.30.40-00.00 Продукти • # їстівні дикорослі 

03 Продукти • "Риба та інші # рибальства; продукти аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03 Продукти • "Риба та інші продукти рибальства; # аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00 Продукти • "Риба та інші # рибальства; продукти аквакультур; 
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послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00 Продукти • "Риба та інші продукти рибальства; # аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.0 Продукти • "Риба та інші # рибальства; продукти аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.0 Продукти • "Риба та інші продукти рибальства; # аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

01 Продукція • # сільського господарства, мисливства та пов'язані з 
цим послуги 

01.4 Продукція • Тварини живі та # тваринництва 

01.49 Продукція • Тварини, яких розводять на фермах, інші, та # 

тваринництва, інша 

01.49.2 Продукція • # тваринництва, інша 

02 Продукція • # лісового господарства, лісозаготівлі та послуги, 

пов'язані з лісівництвом 

03.00.6 Продукція • Рослини, тварини водяні інші, їхня # 

03.00.61 Продукція • Корали й подібна #, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

03.00.61-00.00 Продукція • Корали й подібна #, черепашки молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

03.00.69 Продукція • Рослини, тварини водяні інші, їхня #, н. в. і. у. 

03.00.69-00.00 Продукція • Рослини, тварини водяні інші, їхня #, н. в. і. у. 

01.11.4 Просо • Сорго, # та інші зернові культури 

01.11.42 Просо • # 

01.11.42-00.00 Просо • # 

01.47 Птиця • # свійська жива та яйця 

01.47.1 Птиця • # свійська жива 

01.49.12 Птиця • #, яку розводять на фермах, н. в. і. у., жива 

01.49.12-00.00 Птиця • #, яку розводять на фермах, н. в. і. у., жива 

01.11.1 Пшениця • # 

01.11.11 Пшениця • # тверда 

01.11.11-00.00 Пшениця • # тверда 

01.11.12 Пшениця • #, крім твердої пшениці 

01.11.12-00.00 Пшениця • #, крім твердої пшениці 
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01.49.23 Равлики • #, живі, свіжі, охолоджені, заморожені, сушені, 
солені чи в розсолі, крім морських равликів 

01.49.23-00.00 Равлики • #, живі, свіжі, охолоджені, заморожені, сушені, 
солені чи в розсолі, крім морських равликів 

03.00.61 Ракоподібних • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, # 

або голкошкірих і скелетні пластини каракатиць 

03.00.61-00.00 Ракоподібних • Корали й подібна продукція, черепашки молюсків, # 

або голкошкірих і скелетні пластини каракатиць 

01.11.93 Рапсу • Насіння # чи кользи 

01.11.93-00.00 Рапсу • Насіння # чи кользи 

01.49.13 Рептилії • # (зокрема змії та черепахи), яких розводять на 
фермах, живі 

01.49.13-00.00 Рептилії • # (зокрема змії та черепахи), яких розводять на 
фермах, живі 

01.28 Речовин • Прянощі, культури для виробництва ароматичних, 

наркотичних або фармацевтичних # 

03 Риба • "# та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур, послуги допоміжні, пов'язані з 
рибальством" 

03.00 Риба • "# та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з 
рибальством" 

03.00.1 Риба • # жива 

03.00.2 Риба • # свіжа чи охолоджена 

03.00.11 Риба • # жива декоративна 

03.00.11-00.00 Риба • # жива декоративна 

03.00.12 Риба • # жива морська, нерозведена 

03.00.12-00.00 Риба • # жива морська, нерозведена 

03.00.13 Риба • # жива прісноводна, нерозведена 

03.00.13-00.00 Риба • # жива прісноводна, нерозведена 

03.00.14 Риба • # жива морська, розведена 

03.00.14-00.00 Риба • # жива морська, розведена 

03.00.15 Риба • # жива прісноводна, розведена 

03.00.15-00.00 Риба • # жива прісноводна, розведена 

03.00.21 Риба • # свіжа чи охолоджена, морська, нерозведена 

03.00.21-00.00 Риба • # свіжа чи охолоджена, морська, нерозведена 

03.00.22 Риба • # свіжа чи охолоджена, прісноводна, нерозведена 
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03.00.22-00.00 Риба • # свіжа чи охолоджена, прісноводна, нерозведена 

03.00.23 Риба • # свіжа чи охолоджена, морська, розведена 

03.00.23-00.00 Риба • # свіжа чи охолоджена, морська, розведена 

03.00.24 Риба • # свіжа чи охолоджена, прісноводна, розведена 

03.00.24-00.00 Риба • # свіжа чи охолоджена, прісноводна, розведена 

03.0 Риба • "# та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з 
рибальством" 

03 Рибальства • "Риба та інші продукти #; продукти аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.00 Рибальства • "Риба та інші продукти #; продукти аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03.0 Рибальства • "Риба та інші продукти #; продукти аквакультур; 

послуги допоміжні, пов'язані з рибальством" 

03 Рибальством • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з #" 

03.00 Рибальством • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з #" 

03.0 Рибальством • "Риба та інші продукти рибальства; продукти 

аквакультур; послуги допоміжні, пов'язані з #" 

01.12 Рис • # нелущений 

01.12.1 Рис • # нелущений 

01.12.10 Рис • # нелущений 

01.12.10-00.00 Рис • # нелущений 

01.11 Рису • Культури зернові (крім #), бобові культури та 

насіння олійних культур 

01.13.41 Ріпа • Морква та # 

01.13.41-00.00 Ріпа • Морква та # 

01.41 Рогатої • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 
молоко великої # худоби молочних порід 

01.41.2 Рогатої • Молоко великої # худоби молочних порід, сире 

01.41.20 Рогатої • Молоко великої # худоби молочних порід, сире 

01.41.20-00.00 Рогатої • Молоко великої # худоби молочних порід, сире 

01.42.2 Рогатої • Сперма великої # худоби та буйволів 

01.42.12 Рогатої • Молодняк великої # худоби та буйволів, живий 

01.42.12-00.00 Рогатої • Молодняк великої # худоби та буйволів, живий 
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01.42.20 Рогатої • Сперма великої # худоби та буйволів 

01.42.20-00.00 Рогатої • Сперма великої # худоби та буйволів 

01.43 Родини • Коні та інші тварини # конячих, живі 

01.43.1 Родини • Коні та інші тварини # конячих, живі 

01.43.10 Родини • Коні та інші тварини # конячих, живі 

01.43.10-00.00 Родини • Коні та інші тварини # конячих, живі 

01.44 Родини • Верблюди та інші тварини # верблюдячих, живі 

01.44.1 Родини • Верблюди та інші тварини # верблюдячих, живі 

01.44.10 Родини • Верблюди та інші тварини # верблюдячих, живі 

01.44.10-00.00 Родини • Верблюди та інші тварини # верблюдячих, живі 

01.13.31 Роду • Перець стручковий гострий і солодкий (тільки # 

Capsicum) 

01.13.31-00.00 Роду • Перець стручковий гострий і солодкий (тільки # 

Capsicum) 

01.25.1 Роду • Ягоди та плоди рослин # Vaccinium 

01.25.19 Роду • Ягоди та плоди рослин # Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.25.19-00.00 Роду • Ягоди та плоди рослин # Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.28.11 Роду • Перець (тільки # Piper) необроблений 

01.28.11-00.00 Роду • Перець (тільки # Piper) необроблений 

01.28.12 Роду • Перець стручковий чілійський та інший, сушений 

(тільки # Capsicum), необроблений 

01.28.12-00.00 Роду • Перець стручковий чілійський та інший, сушений 

(тільки # Capsicum), необроблений 

01.28.15 Роду • Кориця (# Canella) необроблена 

01.28.15-00.00 Роду • Кориця (# Canella) необроблена 

03.00.14 Розведена • Риба жива морська, # 

03.00.14-00.00 Розведена • Риба жива морська, # 

03.00.15 Розведена • Риба жива прісноводна, # 

03.00.15-00.00 Розведена • Риба жива прісноводна, # 

03.00.23 Розведена • Риба свіжа чи охолоджена, морська, # 

03.00.23-00.00 Розведена • Риба свіжа чи охолоджена, морська, # 

03.00.24 Розведена • Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, # 

03.00.24-00.00 Розведена • Риба свіжа чи охолоджена, прісноводна, # 

01.49 Розводять • Тварини, яких # на фермах, інші, та продукція 
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тваринництва, інша 

01.49.1 Розводять • Тварини, яких # на фермах, інші, живі 

01.49.12 Розводять • Птиця, яку # на фермах, н. в. і. у., жива 

01.49.12-00.00 Розводять • Птиця, яку # на фермах, н. в. і. у., жива 

01.49.13 Розводять • Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких # на 
фермах, живі 

01.49.13-00.00 Розводять • Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких # на 
фермах, живі 

01.49.19 Розводять • Тварини, яких# на фермах, інші, н. в. і. у., живі 

01.49.19-00.00 Розводять • Тварини, яких # на фермах, інші, н. в. і. у., живі 

01.49.27 Розмноження • Ембріони тварин для # 

01.49.27-00.00 Розмноження • Ембріони тварин для # 

01.19.3 Рослин • "Насіння буряків, насіння кормових #; сировина 
рослинна, інша" 

01.19.31 Рослин • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), 

насіння кормових # 

01.19.31-00.00 Рослин • Насіння буряків (крім насіння цукрових буряків), 

насіння кормових # 

01.25.1 Рослин • Ягоди та плоди # роду Vaccinium 

01.25.19 Рослин • Ягоди та плоди# роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.25.19-00.00 Рослин • Ягоди та плоди # роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

02.30.3 Рослин • Частини #, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30 Рослин • Частини #, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30-00.00 Рослин • Частини #, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

01.3 Рослини • Матеріал для саджання: # живі, цибулини, бульби 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.28.3 Рослини • #, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

01.28.30 Рослини • #, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 

01.28.30-00.00 Рослини • #, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних цілях 
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01.30 Рослини • Матеріал для саджання: # живі, цибулини, бульби 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.1 Рослини • Матеріал для саджання: # живі, цибулини, бульби 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10 Рослини • Матеріал для саджання: # живі, цибулини, бульби 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10-00.00 Рослини • Матеріал для саджання: # живі, цибулини, бульби 

та корені, живці й вусики, міцелій грибів 

02.10.1 Рослини • "# лісові, живі; насіння лісових дерев" 

02.10.11 Рослини • # лісові, живі 

02.10.11-00.00 Рослини • # лісові, живі 

03.00.6 Рослини • #, тварини водяні інші, їхня продукція 

03.00.69 Рослини • #, тварини водяні інші, їхня продукція, н. в. і. у. 

03.00.69-00.00 Рослини • #, тварини водяні інші, їхня продукція, н. в. і. у. 

01.19.3 Рослинна • "Насіння буряків, насіння кормових рослин; 

сировина #, інша" 

01.19.39 Рослинна • Сировина #, н. в. і. у. 

01.19.39-00.00 Рослинна • Сировина #, н. в. і. у. 

01.29.3 Рослинного • Матеріали # походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30 Рослинного • Матеріали # походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.29.30-00.00 Рослинного • Матеріали # походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, фарбування чи дублення 

01.45.3 Руно • Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема 

мита, як # 

01.45.30 Руно • Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема 

мита, як # 

01.45.30-00.00 Руно • Вовна овець і кіз, стрижена, необроблена, зокрема 

мита, як # 

01.13.14 Салат-латук • # 

01.13.14-00.00 Салат-латук • # 

01.11.61 Свіжа • Квасоля # 

01.11.61-00.00 Свіжа • Квасоля # 

03.00.2 Свіжа • Риба # чи охолоджена 
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03.00.21 Свіжа • Риба # чи охолоджена, морська, нерозведена 

03.00.21-00.00 Свіжа • Риба # чи охолоджена, морська, нерозведена 

03.00.22 Свіжа • Риба # чи охолоджена, прісноводна, нерозведена 

03.00.22-00.00 Свіжа • Риба # чи охолоджена, прісноводна, нерозведена 

03.00.23 Свіжа • Риба # чи охолоджена, морська, розведена 

03.00.23-00.00 Свіжа • Риба # чи охолоджена, морська, розведена 

03.00.24 Свіжа • Риба # чи охолоджена, прісноводна, розведена 

03.00.24-00.00 Свіжа • Риба # чи охолоджена, прісноводна, розведена 

01.11.62 Свіжий • Горох # 

01.11.62-00.00 Свіжий • Горох # 

01.21.12 Свіжий • Виноград інший, # 

01.21.12-00.00 Свіжий • Виноград інший, # 

01.47 Свійська • Птиця # жива та яйця 

01.47.1 Свійська • Птиця # жива 

01.41 Сире • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та # 

молоко великої рогатої худоби молочних порід 

01.41.2 Сире • Молоко великої рогатої худоби молочних порід, # 

01.41.20 Сире • Молоко великої рогатої худоби молочних порід, # 

01.41.20-00.00 Сире • Молоко великої рогатої худоби молочних порід, # 

01.45 Сире • "Вівці та кози, живі; молоко # та вовна стрижена 

овець і кіз" 

01.45.2 Сире • Молоко овець і кіз, # 

01.45.21 Сире • Молоко овець, # 

01.45.21-00.00 Сире • Молоко овець, # 

01.45.22 Сире • Молоко кіз, # 

01.45.22-00.00 Сире • Молоко кіз, # 

01.49.22 Сире • Молоко #, н. в. і. у. 

01.49.22-00.00 Сире • Молоко #, н. в. і. у. 

01.19.3 Сировина • "Насіння буряків, насіння кормових рослин; # 

рослинна, інша" 

01.19.39 Сировина • # рослинна, н. в. і. у. 

01.19.39-00.00 Сировина • # рослинна, н. в. і. у. 

01.64 Сівби • Послуги щодо обробляння насіння для # 

01.64.1 Сівби • Послуги щодо обробляння насіння для # 
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01.64.10 Сівби • Послуги щодо обробляння насіння для # 

01.64.10-00.00 Сівби • Послуги щодо обробляння насіння для # 

01 Сільського • Продукція # господарства, мисливства та пов'язані з 
цим послуги 

01.61 Сільськогосподарських • Послуги допоміжні щодо вирощування # культур 

01.61.1 Сільськогосподарських • Послуги допоміжні щодо вирощування # культур 

01.61.10 Сільськогосподарських • Послуги допоміжні щодо вирощування # культур 

01.61.10-00.00 Сільськогосподарських • Послуги допоміжні щодо вирощування # культур 

01.19.10-00.02 Сіно • #, люцерна, конюшина, еспарцет, кормова капуста, 
люпин, вика й подібні кормові культури 

01.24.27 Сливи • # 

01.24.27-00.00 Сливи • # 

02.30.1 Смоли • # природні 

02.30.11 Смоли • Балата, гутаперча, гваюла, чикл і подібні природні # 

02.30.11-00.00 Смоли • Балата, гутаперча, гваюла, чикл і подібні природні # 

02.30.12 Смоли • Шелак, бальзами та інші природні # й живиці 

02.30.12-00.00 Смоли • Шелак, бальзами та інші природні # й живиці 

01.49.32 Смушки • Шкури ягнят, сирі (#) 

01.49.32-00.00 Смушки • Шкури ягнят, сирі (#) 

01.13.52 Солодка • Картопля # 

01.13.52-00.00 Солодка • Картопля # 

01.13.31 Солодкий • Перець стручковий гострий і # (тільки роду 

Capsicum) 

01.13.31-00.00 Солодкий • Перець стручковий гострий і # (тільки роду 

Capsicum) 

01.11.5 Солома • # та полова зернових 

01.11.50 Солома • # та полова зернових 

01.11.50-00.00 Солома • # та полова зернових 

01.11.95 Соняшнику • Насіння # 

01.11.95-00.00 Соняшнику • Насіння # 

01.11.4 Сорго • #, просо та інші зернові культури 

01.11.41 Сорго • # 

01.11.41-00.00 Сорго • #- 

01.11.74 Сочевиця • # сушена 
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01.11.74-00.00 Сочевиця • # сушена 

01.11.8 Соя • # (боби), арахіс і насіння бавовнику 

01.11.81 Соя • # (боби) 

01.11.81-00.00 Соя • # (боби) 

01.13.11 Спаржа • # 

01.13.11-00.00 Спаржа • # 

01.42 Сперма • Худоба велика рогата інша та буйволи, живі, та їхня 

# 

01.42.2 Сперма • # великої рогатої худоби та буйволів 

01.42.20 Сперма • # великої рогатої худоби та буйволів 

01.42.20-00.00 Сперма • # великої рогатої худоби та буйволів 

01.49.26 Спермацет • Віск і # комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

01.49.26-00.00 Спермацет • Віск і # комах, очищений чи неочищений, 

забарвлений чи незабарвлений 

2.5.93.18 Спиці • "Голки швацькі, в'язальні #, штопальні голки, 

в'язальні гачки, шила та подібні вироби для 

рукоділля, із заліза чи сталі; булавки англійські та 
інші булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у." 

1.4.14.9. Спідньої • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

білизни 

01.49.39 Способом • Шкури тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 
оброблені іншим #), н. в. і. у. 

01.49.39-00.00 Способом • Шкури тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 
оброблені іншим #), н. в. і. у. 

01.16.12 Справжніх • Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, 
сирі чи вимочені, крім льону, # конопель і рамі 

01.16.12-00.00 Справжніх • Джут, кенаф та інші луб'яні текстильні волокна, 
сирі чи вимочені, крім льону, # конопель і рамі 

01.21.11 Столовий • Виноград # 

01.21.11-00.00 Столовий • Виноград # 

01.45 Стрижена • "Вівці та кози, живі; молоко сире та вовна # овець і 
кіз" 

01.45.3 Стрижена • Вовна овець і кіз, #, необроблена, зокрема мита, як 

руно 

01.45.30 Стрижена • Вовна овець і кіз, #, необроблена, зокрема мита, як 

руно 

01.45.30-00.00 Стрижена • Вовна овець і кіз, #, необроблена, зокрема мита, як 
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руно 

01.13.31 Стручковий • Перець # гострий і солодкий (тільки роду Capsicum) 

01.13.31-00.00 Стручковий • Перець # гострий і солодкий (тільки роду Capsicum) 

01.28.12 Стручковий • Перець # чілійський та інший, сушений (тільки роду 

Capsicum), необроблений 

01.28.12-00.00 Стручковий • Перець # чілійський та інший, сушений (тільки роду 

Capsicum), необроблений 

01.22 Субтропічних • Плоди тропічних і # культур 

01.22.1 Субтропічних • Плоди тропічних і # культур 

01.22.19 Субтропічних • Плоди тропічних і # культур, інші 

01.22.19-00.00 Субтропічних • Плоди тропічних і # культур, інші 

01.11.71 Сушена • Квасоля # 

01.11.71-00.00 Сушена • Квасоля # 

01.11.74 Сушена • Сочевиця # 

01.11.74-00.00 Сушена • Сочевиця # 

01.11.73 Сушений • Нут # 

01.11.73-00.00 Сушений • Нут # 

01.11.75 Сушений • Горох # 

01.11.75-00.00 Сушений • Горох # 

01.28.12 Сушений • Перець стручковий чілійський та інший, # (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

01.28.12-00.00 Сушений • Перець стручковий чілійський та інший, # (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

01.28.17 Сушений • Імбир #, необроблений 

01.28.17-00.00 Сушений • Імбир #, необроблений 

01.23.14 Танжерини • #, мандарини та клементини 

01.23.14-00.00 Танжерини • #, мандарини та клементини 

01.49.3 Тварин • Шкури хутрових #, сирі, і різноманітні сирі шкури 

та шкурки 

01.49.27 Тварин • Ембріони # для розмноження 

01.49.27-00.00 Тварин • Ембріони # для розмноження 

01.49.31 Тварин • Шкури хутрових #, сирі, крім шкур ягнят 

01.49.31-00.00 Тварин • Шкури хутрових #, сирі, крім шкур ягнят 

01.49.39 Тварин • Шкури #, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 

оброблені іншим способом), н. в. і. у. 
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01.49.39-00.00 Тварин • Шкури #, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 

оброблені іншим способом), н. в. і. у. 

01.4 Тварини • # живі та продукція тваринництва 

01.43 Тварини • Коні та інші # родини конячих, живі 

01.43.1 Тварини • Коні та інші # родини конячих, живі 

01.43.10 Тварини • Коні та інші # родини конячих, живі 

01.43.10-00.00 Тварини • Коні та інші # родини конячих, живі 

01.44 Тварини • Верблюди та інші # родини верблюдячих, живі 

01.44.1 Тварини • Верблюди та інші # родини верблюдячих, живі 

01.44.10 Тварини • Верблюди та інші # родини верблюдячих, живі 

01.44.10-00.00 Тварини • Верблюди та інші # родини верблюдячих, живі 

01.49 Тварини • #, яких розводять на фермах, інші, та продукція 

тваринництва, інша 

01.49.1 Тварини • #, яких розводять на фермах, інші, живі 

01.49.19 Тварини • #, яких розводять на фермах, інші, н. в. і. у., живі 

01.49.19-00.00 Тварини • #, яких розводять на фермах, інші, н. в. і. у., живі 

03.00.6 Тварини • Рослини, # водяні інші, їхня продукція 

03.00.69 Тварини • Рослини, # водяні інші, їхня продукція, н. в. і. у. 

03.00.69-00.00 Тварини • Рослини, # водяні інші, їхня продукція, н. в. і. у. 

01.4 Тваринництва • Тварини живі та продукція # 

01.49 Тваринництва • Тварини, яких розводять на фермах, інші, та 
продукція #, інша 

01.49.2 Тваринництва • Продукція #, інша 

01.49.24 Тваринного • Продукти їстівні # походження, н. в. і. у. 

01.49.24-00.00 Тваринного • Продукти їстівні # походження, н. в. і. у. 

01.49.28 Тваринного • Продукти неїстівні # походження, н. в. і. у. 

01.49.28-00.00 Тваринного • Продукти неїстівні # походження, н. в. і. у. 

03.00.62 Тваринного • Губки натуральні # походження 

03.00.62-00.00 Тваринного • Губки натуральні # походження 

01.11.11 Тверда • Пшениця # 

01.11.11-00.00 Тверда • Пшениця # 

01.11.12 Твердої • Пшениця, крім # пшениці 

01.11.12-00.00 Твердої • Пшениця, крім # пшениці 

01.24.28 Терен • # 
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01.24.28-00.00 Терен • # 

02.30.3 Трави • Частини рослин, #, мохи та лишайники, придатні 
для декоративних цілей 

02.30.30 Трави • Частини рослин, #, мохи та лишайники, придатні 
для декоративних цілей 

02.30.30-00.00 Трави • Частини рослин, #, мохи та лишайники, придатні 
для декоративних цілей 

01.22 Тропічних • Плоди # і субтропічних культур 

01.22.1 Тропічних • Плоди # і субтропічних культур 

01.22.19 Тропічних • Плоди # і субтропічних культур, інші 

01.22.19-00.00 Тропічних • Плоди # і субтропічних культур, інші 

02.20.13 Тропічних • Колоди дерев # порід 

02.20.13-00.00 Тропічних • Колоди дерев # порід 

01.14 Тростина • # цукрова 

01.14.1 Тростина • # цукрова 

01.14.10 Тростина • # цукрова 

01.14.10-00.00 Тростина • # цукрова 

01.15 Тютюн • # необроблений 

01.15.1 Тютюн • # необроблений 

01.15.10 Тютюн • # необроблений 

01.15.10-00.00 Тютюн • # необроблений 

01.63 Урожаєм • Послуги, пов'язані з зібраним # 

01.63.1 Урожаєм • Послуги, пов'язані з зібраним # 

01.63.10 Урожаєм • Послуги, пов'язані з зібраним # 

01.63.10-00.00 Урожаєм • Послуги, пов'язані з зібраним # 

01.29.3 Фарбування • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, # чи дублення 

01.29.30 Фарбування • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, # чи дублення 

01.29-30-00.00 Фарбування • Матеріали рослинного походження, переважно 

використовувані для плетіння, набивання, 

підбивання, # чи дублення 

01.28 Фармацевтичних • Прянощі, культури для виробництва ароматичних, 

наркотичних або # речовин 
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01.49 Фермах • Тварини, яких розводять на #, інші, та продукція 

тваринництва, інша 

01.49.1 Фермах • Тварини, яких розводять на #, інші, живі 

01.49.12 Фермах • Птиця, яку розводять на #, н. в. і. у., жива 

01.49.12-00.00 Фермах • Птиця, яку розводять на #, н. в. і. у., жива 

01.49.13 Фермах • Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких розводять 

на #, живі 

01.49.13-00.00 Фермах • Рептилії (зокрема змії та черепахи), яких розводять 

на #, живі 

01.49.19 Фермах • Тварини, яких розводять на #, інші, н. в. і. у., живі 

01.49.19-00.00 Фермах • Тварини, яких розводять на #, інші, н. в. і. у., живі 

01.22.13 Фініки • # 

01.22.13-00.00 Фініки • # 

01.25.34 Фісташки • # 

01.25.34-00.00 Фісташки • # 

01.28.3 Фунгіцидних • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, # або подібних 

цілях 

01.28.30 Фунгіцидних • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, # або подібних 

цілях 

01.28.30-00.00 Фунгіцидних • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, # або подібних 

цілях 

02.20.11 Хвойних • Колоди дерев # порід 

02.20.11-00.00 Хвойних • Колоди дерев # порід 

01.28.2 Хмелю • Шишки # 

01.28.20 Хмелю • Шишки # 

01.28.20-00.10 Хмелю • Шишки # неподрібнені, нерозмелені чи 

неспресовані 

01.28.20-00.20 Хмелю • "Шишки # подрібнені, розмелені чи у формі гранул; 

лупулін" 

01.28.20-00.21 Хмелю • "Шишки # подрібнені, розмелені чи у формі гранул 

з високим умістом лупуліну; лупулін" 

01.28.20-00.29 Хмелю • Шишки # подрібнені, розмелені чи у формі гранул, 

інші 

01.41 Худоба • # велика рогата молочних порід, жива, та сире 
молоко великої рогатої худоби молочних порід 
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01.41.1 Худоба • # велика рогата молочних порід, жива 

01.41.10 Худоба • # велика рогата молочних порід, жива 

01.41.10-00.00 Худоба • # велика рогата молочних порід, жива 

01.42 Худоба • # велика рогата інша та буйволи, живі, та їхня 

сперма 

01.42.1 Худоба • # велика рогата інша та буйволи, живі 

01.42.11 Худоба • # велика рогата інша та буйволи, крім молодняка, 
живі 

01.42.11-00.00 Худоба • # велика рогата інша та буйволи, крім молодняка, 
живі 

01.41 Худоби • Худоба велика рогата молочних порід, жива, та сире 
молоко великої рогатої # молочних порід 

01.41.2 Худоби • Молоко великої рогатої # молочних порід, сире 

01.41.20 Худоби • Молоко великої рогатої # молочних порід, сире 

01.41.20-00.00 Худоби • Молоко великої рогатої # молочних порід, сире 

01.42.2 Худоби • Сперма великої рогатої # та буйволів 

01.42.12 Худоби • Молодняк великої рогатої # та буйволів, живий 

01.42.12-00.00 Худоби • Молодняк великої рогатої # та буйволів, живий 

01.42.20 Худоби • Сперма великої рогатої # та буйволів 

01.42.20-00.00 Худоби • Сперма великої рогатої # та буйволів 

01.49.3 Хутрових • Шкури # тварин, сирі, і різноманітні сирі шкури та 

шкурки 

01.49.31 Хутрових • Шкури # тварин, сирі, крім шкур ягнят 

01.49.31-00.00 Хутрових • Шкури # тварин, сирі, крім шкур ягнят 

01.13.13 Цвітна • Капуста # та капуста броколі 

01.13.13-00.00 Цвітна • Капуста # та капуста броколі 

01.47.14 Цесарки • Качки та #, живі 

01.47.14-00.00 Цесарки • Качки та #, живі 

01.3 Цибулини • Матеріал для саджання: рослини живі, #, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30 Цибулини • Матеріал для саджання: рослини живі, #, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.1 Цибулини • Матеріал для саджання: рослини живі, #, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.30.10 Цибулини • Матеріал для саджання: рослини живі, #, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 
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01.30.10-00.00 Цибулини • Матеріал для саджання: рослини живі, #, бульби та 

корені, живці й вусики, міцелій грибів 

01.13.43 Цибуля • # 

01.13.43-00.00 Цибуля • # 

01.13.44 Цибуля-порей • # та інші цибулинні овочі 

01.13.44-00.00 Цибуля-порей • # та інші цибулинні овочі 

01.13.15 Цикорій • # 

01.13.15-00.00 Цикорій • # 

01.23 Цитрусових • Плоди # культур 

01.23.1 Цитрусових • Плоди # культур 

01.23.19 Цитрусових • Плоди # культур інші 

01.23.19-00.00 Цитрусових • Плоди # культур інші 

02.30.3 Цілей • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для декоративних # 

02.30.30 Цілей • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для декоративних # 

02.30.30-00.00 Цілей • Частини рослин, трави, мохи та лишайники, 

придатні для декоративних # 

01.28.3 Цілях • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних # 

01.28.30 Цілях • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних # 

01.28.30-00.00 Цілях • Рослини, переважно використовувані в парфумерії, 
фармацевтиці чи в інсектицидних, фунгіцидних або 

подібних # 

01.14 Цукрова • Тростина # 

01.14.1 Цукрова • Тростина # 

01.14.10 Цукрова • Тростина # 

01.14.10-00.00 Цукрова • Тростина # 

01.13.7 Цукрових • Буряки цукрові та насіння # буряків 

01.13.72 Цукрових • Насіння # буряків 

01.13.72-00.00 Цукрових • Насіння # буряків 

01.19.31 Цукрових • Насіння буряків (крім насіння # буряків), насіння 

кормових рослин 

01.19.31-00.00 Цукрових • Насіння буряків (крім насіння # буряків), насіння 
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кормових рослин 

01.25 Чагарників • Плоди та горіхи дерев і #, інші 

01.25.9 Чагарників • Плоди дерев і #, інші, н. в. і. у. 

01.25.90 Чагарників • Плоди дерев і #, інші, н. в. і. у. 

01.25.90-00.00 Чагарників • Плоди дерев і #, інші, н. в. і. у. 

01.13.42 Часник • # 

01.13.42-00.00 Часник • # 

02.30.3 Частини • # рослин, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30 Частини • # рослин, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

02.30.30-00.00 Частини • # рослин, трави, мохи та лишайники, придатні для 

декоративних цілей 

01.27.12 Чаю • Листя # 

01.27.12-00.00 Чаю • Листя # 

01.49.13 Черепахи • Рептилії (зокрема змії та #), яких розводять на 
фермах, живі 

01.49.13-00.00 Черепахи • Рептилії (зокрема змії та #), яких розводять на 
фермах, живі 

03.00.61 Черепашки • Корали й подібна продукція, # молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

03.00.61-00.00 Черепашки • Корали й подібна продукція, # молюсків, 

ракоподібних або голкошкірих і скелетні пластини 

каракатиць 

02.30.11 Чикл • Балата, гутаперча, гваюла, # і подібні природні 
смоли 

02.30.11-00.00 Чикл • Балата, гутаперча, гваюла, #, і подібні природні 
смоли 

01.28.12 Чілійський • Перець стручковий # та інший, сушений (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

01.28.12-00.00 Чілійський • Перець стручковий # та інший, сушений (тільки 

роду Capsicum), необроблений 

02.30.12 Шелак • #, бальзами та інші природні смоли й живиці 

02.30.12-00.00 Шелак • #, бальзами та інші природні смоли й живиці 

01.28.2 Шишки • # хмелю 

01.28.20 Шишки • # хмелю 
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01.28.20-00.10 Шишки • # хмелю неподрібнені, нерозмелені чи неспресовані 

01.28.20-00.20 Шишки • "# хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул; 

лупулін" 

01.28.20-00.21 Шишки • "# хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул з 
високим умістом лупуліну; лупулін" 

01.28.20-00.29 Шишки • # хмелю подрібнені, розмелені чи у формі гранул, 

інші 

01.49.31 Шкур • Шкури хутрових тварин, сирі, крім # ягнят 

01.49.31-00.00 Шкур • Шкури хутрових тварин, сирі, крім # ягнят 

01.49.3 Шкури • # хутрових тварин, сирі, і різноманітні сирі шкури 

та шкурки 

01.49.3 Шкури • Шкури хутрових тварин, сирі, і різноманітні сирі # 

та шкурки 

01.49.31 Шкури • # хутрових тварин, сирі, крім шкур ягнят 

01.49.31-00.00 Шкури • # хутрових тварин, сирі, крім шкур ягнят 

01.49.32 Шкури • # ягнят, сирі (смушки) 

01.49.32-00.00 Шкури • # ягнят, сирі (смушки) 

01.49.39 Шкури • # тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 
оброблені іншим способом), н. в. і. у. 

01.49.39-00.00 Шкури • # тварин, сирі (свіжі чи законсервовані, але не 
оброблені іншим способом), н. в. і. у. 

01.49.3 Шкурки • Шкури хутрових тварин, сирі, і різноманітні сирі 
шкури та # 

01.49.25 Шовкопряда • Кокони #, придатні для намотування 

01.49.25-00.00 Шовкопряда • Кокони #, придатні для намотування 

01.13.16 Шпинат • # 

01.13.16-00.00 Шпинат • # 

01.24.1 Яблука • # 

01.24.10 Яблука • # 

01.24.10-00.00 Яблука • # 

01.49.31 Ягнят • Шкури хутрових тварин, сирі, крім шкур # 

01.49.31-00.00 Ягнят • Шкури хутрових тварин, сирі, крім шкур # 

01.49.32 Ягнят • Шкури #, сирі (смушки) 

01.49.32-00.00 Ягнят • Шкури #, сирі (смушки) 

01.25.1 Ягоди • # та плоди рослин роду Vaccinium 

01.25.19 Ягоди • # та плоди рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 
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01.25.19-00.00 Ягоди • # та плоди рослин роду Vaccinium, інші, н. в. і. у. 

01.28.14 Ягоди • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, # ялівцю, 

необроблені 

01.28.14-00.00 Ягоди • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, # ялівцю, 

необроблені 

01.47 Яйця • Птиця свійська жива та # 

01.47.2 Яйця • # у шкаралупі, свіжі 

01.47.21 Яйця • # курячі у шкаралупі, свіжі 

01.47.21-00.00 Яйця • # курячі у шкаралупі, свіжі 

01.47.22 Яйця • # іншої птиці у шкаралупі, свіжі 

01.47.22-00.00 Яйця • # іншої птиці у шкаралупі, свіжі 

01.47.23 Яйця • # для інкубації 

01.47.23-00.00 Яйця • # для інкубації 

01.28.14 Ялівцю • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди #, 

необроблені 

01.28.14-00.00 Ялівцю • Аніс, бад'ян, коріандр, кумін, кмин, ягоди #, 

необроблені 

01.11.3 Ячмінь • #, жито й овес 

01.11.31 Ячмінь • # 

01.11.31-00.00 Ячмінь • # 

Секція B 

Код Назва Код УКТЗЕД 

Секція B ПРОДУКЦІЯ ДОБУВАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН І 
РОЗРОБЛЯННЯ КАР'ЄРІВ 

  

05 Вугілля кам'яне та буре вугілля (лігніт)   

05.1 Вугілля кам'яне   

05.10 Вугілля кам'яне   

05.10.1 Вугілля кам'яне   

05.10.10 Вугілля кам'яне   

05.10.10-

00.00 

Вугілля кам'яне 2701 11 

2701 12 

2701 19 00 00 

05.2 Вугілля буре (лігніт)   

05.20 Вугілля буре (лігніт)   

05.20.1 Вугілля буре (лігніт)   

05.20.10 Вугілля буре (лігніт)   
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05.20.10-

00.00 

Вугілля буре (лігніт) 2702 10 00 00 

06 Нафта сира та природний газ   

06.1 Нафта сира   

06.10 Нафта сира   

06.10.1 Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних 

мінералів 

  

06.10.10 Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних 

мінералів 

  

06.10.10-

00.00 

Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних 

мінералів 

2709 00 

06.10.2 Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні 
пісковики 

  

06.10.20 Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні 
пісковики 

  

06.10.20-

00.00 

Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні пісковики 2714 10 00 00 

06.2 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані   

06.20 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані   

06.20.1 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані   

06.20.10 Газ природний, скраплений або в газоподібному стані   

06.20.10-

00.00 

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані 2711 11 00 00 

2711 21 00 00 

07 Руди металеві   

07.1 Руди залізні   

07.10 Руди залізні   

07.10.1 Руди залізні   

07.10.10 Руди залізні   

07.10 10-

00.00 

Руди залізні 2601 11 00 

2601 12 00 

07.2 Руди кольорових металів   

07.21 Руди уранові та торієві   

07.21.1 Руди уранові та торієві   

07.21.10 Руди уранові та торієві   

07.21.10-

00.00 

Руди уранові та торієві 2612 

07.29 Руди та концентрати кольорових металів; інші   

07.29.1 Руди та концентрати кольорових металів, інші   

07.29.11 Руди та концентрати мідні   

07.29.11-

00.00 

Руди та концентрати мідні 2603 00 00 00 
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07.29.12 Руди та концентрати нікелеві   

07.29.12-

00.00 

Руди та концентрати нікелеві 2604 00 00 00 

07.29.13 Руди та концентрати алюмінієві   

07.29 13-

00.00 

Руди та концентрати алюмінієві 2606 00 00 00 

07.29.14 Руди та концентрати дорогоцінних металів   

07.29.14-

00.00 

Руди та концентрати дорогоцінних металів 2616 

07.29.15 Руди та концентрати свинцеві, цинкові та олов'яні   

07.29.15-

00.00 

Руди та концентрати свинцеві, цинкові та олов'яні 2607 00 00 00 

2608 00 00 00 

2609 00 00 00 

07.29.19 Руди та концентрати кольорових металів, інші, н. в. і. у.   

07.29.19-

00.00 

Руди та концентрати кольорових металів, інші, н. в. і. у. 2602 00 00 00 

2605 00 00 00 

2610 00 00 00 

2611 00 00 00 

2613 26 14 00 

2615 

2617 

08 Продукція добування корисних копалин і розробляння 

кар'єрів, інша 

  

08.1 Камінь, пісок і глина   

08.11 Камінь декоративний чи будівельний, вапняк, гіпс, 
крейда та сланець 

  

08.11.1 Камінь декоративний чи будівельний   

08.11.11 Мармур та інші вапнякові камені для декорування чи 

будівництва 

  

08.11.11-

33.00 

Мармур і травертин, необроблені або начорно оброблені 2515 11 00 

08.11.11-

36.00 

Мармур і травертин, розрізані на прямокутні чи квадратні 
блоки або плити 

2515 12 20 

2515 12 50 

2515 12 90 

08.11.11-

50.00 

Екаусин та інші вапнякові камені для монументів чи 

будівництва з позірною питомою вагою не менше ніж 2,5 

2515 20 00 

08.11.12 Граніт, пісковик та інший декоративний чи 

будівельний камінь 

  

08.11.12-

33.00 

Граніт, необроблений або начорно оброблений 2516 11 00 

08.11.12-

36.00 

Граніт, розрізаний на прямокутні (зокрема квадратні) блоки 

або плити 

2516 12 10 

2516 12 90 

08.11.12-

50.00 

Пісковик 2516 20 00 
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08.11.12-

90.00 

Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для монументів 

чи будівництва, необроблений, начорно оброблений, лише 

розрізаний (крім вапнякового каменю для монументів чи 

будівництва з позірною питомою вагою більше ніж 2,5, а 

також крім граніту та пісковику) 

2506 20 00 

2516 90 00 

08.11.2 Вапняк і гіпс   

08.11.20 Вапняк і гіпс   

08.11.20-

30.00 

Гіпс і ангідрит 2520 10 00 00 

08.11.20-

50.00 

Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, що 

його використовують для виготовлення вапна чи цементу 

(крім заповнювача з дробленого вапняку та штучного 

вапнякового каменю) 

2521 00 00 00 

08.11.3 Крейда та некальцинований доломіт   

08.11.30 Крейда та некальцинований доломіт   

08.11.30-

10.00 

Крейда 2509 00 00 00 

08.11.30-

30.00 

Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого доломіту, 

агломерованого доломіту та дробленого доломіту для 

мостіння шосейних доріг чи залізничних колій, або як інші 
види баласту) 

2518 10 00 00 

08.11.4 Сланець   

08.11.40 Сланець   

08.11.40-

00.00 

Сланець 2514 00 00 00 

08.12 Гравій, пісок, глина та каолін   

08.12.1 Гравій та пісок   

08.12.11 Піски природні   

08.12.11-

50.00 

Піски кремнеземні (піски кварцові чи піски для 

промисловості) 
2505 10 00 00 

08.12.11-

90.00 

Піски будівельні, зокрема піски глинисті; піски каолінові; 
піски польовошпатові (крім пісків кремнеземних, пісків 

металоносних) 

2505 90 00 00 

08.12.12 Гранули, дрібняк і порошок; галька, гравій   

08.12.12-

10.00 

Гравій, галька, використовувані як наповнювач до бетону, 

як баласт для мостіння шосейних доріг чи залізничних 

колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене 

каміння 

2517 10 10 00 

08.12.12-

30.00 

Камінь дроблений, використовуваний як наповнювач 

бетону, як бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 
подрібненого каміння) 

2517 10 20 00 

2517 10 80 00 
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08.12.12-

50.00 

Гранули, дрібняк і порошок з мармуру 2517 41 00 00 

08.12.12-

90.00 

Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; граніт; 
порфір; базальт; пісковик та інший камінь для монументів 

2517 49 00 00 

08.12.13 Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 
умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 

подрібненого каміння, для будівництва 

  

08.12.13-

00.00 

Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з умістом 

або без умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого 

каміння, для будівництва 

2517 20 00 00 

08.12.2 Глина та каолін   

08.12.21 Каолін та інші каолінові глини   

08.12.21-

40.00 

Каолін 2507 00 20 

08.12.21-

60.00 

Глини каолінові, інші 2507 00 80 

08.12.22 Глини, інші, андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; землі 
шамотні чи динасові 

  

08.12.22-

10.00 

Бентоніт 2508 10 00 00 

08.12.22-

30.00 

Глини вогнетривкі 2508 10 00 00 

08.12.22-

50.00 

Глини та породи глинисті звичайні, для будівництва (крім 

бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, каоліну та глин 

каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт; землі 
шамотні чи динасові 

2508 40 00 00 

2508 50 00 00 

2508 60 00 00 

2508 70 00 00 

08.9 Продукція добування корисних копалин і розробляння 

кар'єрів, н. в. і. у. 

  

08.91 Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив 

  

08.91.1 Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив 

  

08.91.11 Фосфати кальцію, фосфати алюмінієво-кальцієві 
природні 

  

08.91.11-

00.00 

Фосфати кальцію, фосфати алюмінієво-кальцієві природні 2510 

08.91.12 Пірит необпалений; сірка необроблена чи нерафінована   

08.91.12-

00.00 

Пірит необпалений; сірка необроблена чи нерафінована 2502 00 00 00 

2503 00 10 00 

08.91.19 Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив, інші 
  

08.91.19-

00.00 

Мінерали для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив, інші 
2511 

2528 

2529 21 00 00 
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2529 22 00 00 

2530 20 00 00 

2530 90 

08.92 Торф   

08.92.1 Торф   

08.92.10 Торф   

08.92.10-

00.00 

Торф 2703 00 00 00 

08.93 Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 
розчини 

  

08.93.1 Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 
розчини 

  

08.93.10 Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 
розчини 

  

08.93.10-

00.00 

Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 
розчини 

2501 00 10 00 

2501 00 31 00 

2501 00 51 00 

2501 00 99 00 

08.99 Продукція гірничодобувної промисловості та 

розробляння кар'єрів, інша, н. в. і. у. 

  

08.99.1 Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові 
породи 

  

08.99.10 Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові 
породи 

  

08.99.10-

00.00 

Бітум і асфальт природні; асфальтити та асфальтові породи 2714 90 00 00 

08.99.2 Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали; інші мінерали 

  

08.99.21 Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

  

08.99.21-

00.00 

Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

7102 10 00 00 

7102 31 00 00 

7103 10 00 00 

08.99.22 Алмази промислові; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні матеріали 

  

08.99.22-

00.00 

Алмази промислові; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні матеріали 

2513 10 00 00 

2513 20 00 00 

7102 21 00 00 

08.99.29 Мінерали, інші   

08.99.29-

00.00 

Мінерали, інші 2504 10 00 

2504 90 00 
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2506 10 00 00 

2512 00 00 00 

251910 00 00 

2519 90 

2524 10 00 

2524 90 00 

2525 10 00 

2525 20 00 

2525 30 00 

2526 10 00 

2526 20 00 

2529 10 00 

2529 30 00 

2530 10 10 

2530 10 90 

2621 90 00 

09 Послуги допоміжні щодо добування корисних копалин і 
розробляння кар'єрів 

  

09.1 Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного газу 

  

09.10 Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного газу 

  

09.10.1 Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного газу 

  

09.10.11 Буріння для добування нафти та природного газу   

09.10.11-

00.00 

Буріння для добування нафти та природного газу   

09.10.12 Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

  

09.10.12-

00.00 

Монтування, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

  

09.10.13 Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для транспортування, що їх надають на 

місці добування 

  

09.10.13-

00.00 

Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для транспортування, що їх надають на 

місці добування 

  

09.9 Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 

  

09.90 Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 

  

09.90.1 Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 

  

09.90.11 Послуги допоміжні щодо добування кам'яного вугілля   
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09.90.11-

00.00 

Послуги допоміжні щодо добування кам'яного вугілля   

09.90.19 Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

  

09.90.19-

00.00 

Послуги допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

  

Абетковий покажчик до секції B 

08.11.30-

30.00 
Агломерованого • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого доломіту, # доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.99.2 Алмази • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, # 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат природний та інші природні 
абразивні матеріали; інші мінерали" 

08.99.22 Алмази • "# промислові; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Алмази • "# промислові; пемза; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.99.21 Алмазів • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім # 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Алмазів • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім # 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.11.20-

30.00 
Ангідрит • Гіпс і # 

08.12.22 Андалузит • "Глини інші, #, кіаніт і силіманіт; муліт; землі 
шамотні чи динасові" 

08.12.22-

50.00 
Андалузит • "Глини та породи глинисті звичайні, для 

будівництва (крім бентоніту, глини вогнетривкої, 
глин здутих, каоліну та глин каолінових); #, кіаніт і 
силіманіт; муліт; землі шамотні чи динасові" 

08.99.1 Асфальт • "Бітум і # природні; асфальтити та асфальтові 
породи" 

08.99.10 Асфальт • "Бітум і # природні; асфальтити та асфальтові 
породи" 
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08.99.10-

00.00 
Асфальт • "Бітум і # природні; асфальтити та асфальтові 

породи" 

08.99.1 Асфальтити • "Бітум і асфальт природні; # та асфальтові породи" 

08.99.10 Асфальтити • "Бітум і асфальт природні; # та асфальтові породи" 

08.99.10-

00.00 
Асфальтити • "Бітум і асфальт природні; # та асфальтові породи" 

08.11.12-

90.00 
Базальт • Порфір, #, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для монументів чи будівництва з позірною 

питомою вагою більше ніж 2,5, а також крім 

граніту та пісковику) 

08.12.12-

90.00 
Базальт • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; 

граніт; порфір; #; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

08.12.12-

10.00 
Баласт • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як # для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь 

і подрібнене каміння" 

08.11.30-

30.00 
Баласту • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого доломіту, агломерованого доломіту та 

дробленого доломіту для мостіння шосейних доріг 
чи залізничних колій, або як інші види #) 

08.12.12-

10.00 
Баласту • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види #; щебінь і 
подрібнене каміння" 

08.12.22-

10.00 
Бентоніт • # 

08.12.22-

50.00 
Бентоніту • "Глини та породи глинисті звичайні, для 

будівництва (крім #, глини вогнетривкої, глин 

здутих, каоліну та глин каолінових); андалузит, 
кіаніт і силіманіт; муліт; землі шамотні чи 

динасові" 

08.12.12-

10.00 
Бетону • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

#, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь 

і подрібнене каміння" 

08.12.12-

30.00 
Бетону • Камінь дроблений, використовуваний як 

наповнювач #, як бруковий камінь і для іншого 

будівельного використання (крім гравію, гальки, 

щебеню та подрібненого каміння) 
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08.99.1 Бітум • "# і асфальт природні; асфальтити та асфальтові 
породи" 

08.99.10 Бітум • "# і асфальт природні; асфальтити та асфальтові 
породи" 

08.99.10-

00.00 
Бітум • "# і асфальт природні; асфальтити та асфальтові 

породи" 

06.10.1 Бітумінозних • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з # 

мінералів 

06.10.10 Бітумінозних • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з # 

мінералів 

06.10.10-

00.00 
Бітумінозних • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з # 

мінералів 

08.11.11-

36.00 
Блоки • Мармур і травертин, розрізані на прямокутні чи 

квадратні # або плити 

08.11.12-

36.00 
Блоки • Граніт, розрізаний на прямокутні (зокрема 

квадратні) # або плити 

08.11.30-

30.00 
Блоки • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні # або плити 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.12.12-

30.00 
Бруковий • Камінь дроблений, використовуваний як 

наповнювач бетону, як # камінь і для іншого 

будівельного використання (крім гравію, гальки, 

щебеню та подрібненого каміння) 

08.11 Будівельний • Камінь декоративний чи #, вапняк, гіпс, крейда та 

сланець 

08.11.1 Будівельний • Камінь декоративний чи # 

08.11.12 Будівельний • Граніт, пісковик та інший декоративний чи # камінь 

08.12.12-

30.00 
Будівельного • Камінь дроблений, використовуваний як 

наповнювач бетону, як бруковий камінь і для 

іншого # використання (крім гравію, гальки, 

щебеню та подрібненого каміння) 

08.11.11 Будівництва • Мармур та інші вапнякові камені для декорування 

чи # 

08.11.11-

50.00 
Будівництва • Екаусин та інші вапнякові камені для монументів 

чи # з позірною питомою вагою не менше ніж 2,5 

08.11.12-

90.00 
Будівництва • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи #, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для монументів чи будівництва з позірною 
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питомою вагою більше ніж 2,5, а також крім 

граніту та пісковику) 

08.11.12-

90.00 
Будівництва • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для монументів чи # з позірною питомою 

вагою більше ніж 2,5, а також крім граніту та 

пісковику) 

08.12.13 Будівництва • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 
умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 
подрібненого каміння, для # 

08.12.13-

00.00 
Будівництва • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 
подрібненого каміння, для # 

08.12.22-

50.00 
Будівництва • "Глини та породи глинисті звичайні, для # (крім 

бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, каоліну 

та глин каолінових); андалузит, кіаніт і силіманіт; 

муліт; землі шамотні чи динасові" 

05 Буре • Вугілля кам'яне та # вугілля (лігніт) 

05.2 Буре • Вугілля # (лігніт) 

05.20 Буре • Вугілля # (лігніт) 

05.20.1 Буре • Вугілля # (лігніт) 

05.20.10 Буре • Вугілля # (лігніт) 

05.20.10-

00.00 
Буре • Вугілля # (лігніт) 

09.10.12 Бурильних • Монтування, ремонтування та демонтування # 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Бурильних • Монтування, ремонтування та демонтування # 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

09.10.11 Буріння • # для добування нафти та природного газу 

09.10.11-

00.00 
Буріння • # для добування нафти та природного газу 

08.11.20-

50.00 
Вапна • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий 

камінь, що його використовують для виготовлення 

# чи цементу (крім заповнювача з дробленого 

вапняку та штучного вапнякового каменю) 

08.11 Вапняк • Камінь декоративний чи будівельний, #, гіпс, 
крейда та сланець 

08.11.2 Вапняк • # і гіпс 
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08.11.20 Вапняк • # і гіпс 

08.11.20-

50.00 
Вапняк • Флюс вапняковий, # та інший вапняковий камінь, 

що його використовують для виготовлення вапна 

чи цементу (крім заповнювача з дробленого 

вапняку та штучного вапнякового каменю) 

08.11.20-

50.00 
Вапняковий • Флюс #, вапняк та інший вапняковий камінь, що 

його використовують для виготовлення вапна чи 

цементу (крім заповнювача з дробленого вапняку та 
штучного вапнякового каменю) 

08.11.20-

50.00 
Вапняковий • Флюс вапняковий, вапняк та інший # камінь, що 

його використовують для виготовлення вапна чи 

цементу (крім заповнювача з дробленого вапняку та 
штучного вапнякового каменю) 

08.11.12-

90.00 
Вапнякового • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім # каменю для 

монументів чи будівництва з позірною питомою 

вагою більше ніж 2,5, а також крім граніту та 

пісковику) 

08.11.20-

50.00 
Вапнякового • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий 

камінь, що його використовують для виготовлення 

вапна чи цементу (крім заповнювача з дробленого 

вапняку та штучного # каменю) 

08.11.20-

50.00 
Вапняку • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий 

камінь, що його використовують для виготовлення 

вапна чи цементу (крім заповнювача з дробленого # 

та штучного вапнякового каменю) 

5.20.11-

00.00 
Взуття • # водонепроникне, з гумовим чи пластмасовим 

верхом, крім взуття з захисною металевою 

пластинкою 

08.11.20-

50.00 
Виготовлення • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий 

камінь, що його використовують для # вапна чи 

цементу (крім заповнювача з дробленого вапняку та 
штучного вапнякового каменю) 

08.11.30-

30.00 
Види • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого доломіту, агломерованого доломіту та 
дробленого доломіту для мостіння шосейних доріг 
чи залізничних колій, або як інші # баласту) 

08.12.12-

10.00 
Види • Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші # баласту, щебінь і 
подрібнене каміння 

08.91 Виробництва • Мінерали для хімічної промисловості чи # добрив 



стор. 89 з 1807  

08.91.1 Виробництва • Мінерали для хімічної промисловості чи # добрив 

08.91.19 Виробництва • Мінерали для хімічної промисловості чи # добрив, 

інші 

08.91.19-

00.00 
Виробництва • Мінерали для хімічної промисловості чи # добрив, 

інші 

08.12.13 Відходів • Суміші шлаку й подібних промислових #, з умістом 

або без умісту гальки, гравію, щебеню та 
подрібненого каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Відходів • Суміші шлаку й подібних промислових #, з умістом 

або без умісту гальки, гравію, щебеню та 
подрібненого каміння, для будівництва 

08.12.22-

50.00 
Вогнетривкої • "Глини та породи глинисті звичайні, для 

будівництва (крім бентоніту, глини #, глин здутих, 

каоліну та глин каолінових); андалузит, кіаніт і 
силіманіт; муліт; землі шамотні чи динасові" 

08.93 Вода • "Сіль і чистий хлорид натрію; # морська та сольові 
розчини" 

08.93.1 Вода • "Сіль і чистий хлорид натрію; # морська та сольові 
розчини" 

08.93.10 Вода • "Сіль і чистий хлорид натрію; # морська та сольові 
розчини" 

08.93.10-

00.00 
Вода • "Сіль і чистий хлорид натрію; # морська та сольові 

розчини" 

05 Вугілля • # кам'яне та буре вугілля (лігніт) 

05 Вугілля • Вугілля кам'яне та буре # (лігніт) 

05.1 Вугілля • # кам'яне 

05.2 Вугілля • # буре (лігніт) 

05.10 Вугілля • # кам'яне 

05.10.1 Вугілля • # кам'яне 

05.10.10 Вугілля • # кам'яне 

05.10.10-

00.00 
Вугілля • # кам'яне 

05.20 Вугілля • # буре (лігніт) 

05.20.1 Вугілля • # буре (лігніт) 

05.20.10 Вугілля • # буре (лігніт) 

05.20.10-

00.00 
Вугілля • # буре (лігніт) 

09.90.11 Вугілля • Послуги допоміжні щодо добування кам'яного # 
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09.90.11-

00.00 
Вугілля • Послуги допоміжні щодо добування кам'яного # 

06.2 Газоподібному • Газ природний, скраплений або в # стані 

06.20 Газоподібному • Газ природний, скраплений або в # стані 

06.20.1 Газоподібному • Газ природний, скраплений або в # стані 

06.20.10 Газоподібному • Газ природний, скраплений або в # стані 

06.20.10-

00.00 
Газоподібному • Газ природний, скраплений або в # стані 

09.1 Газу • Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного # 

09.10 Газу • Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного # 

09.10.1 Газу • Послуги допоміжні щодо добування нафти та 

природного # 

09.10.11 Газу • Буріння для добування нафти та природного # 

09.10.11-

00.00 
Газу • Буріння для добування нафти та природного # 

09.10.12 Газу • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні 
послуги для добування нафти та природного # 

09.10.12-

00.00 
Газу • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні 
послуги для добування нафти та природного # 

09.10.13 Газу • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного # для транспортування, що їх надають 

на місці добування 

09.10.13-

00.00 
Газу • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного # для транспортування, що їх надають 

на місці добування 

08.12.12 Галька • "Гранули, дрібняк і порошок; #, гравій" 

08.12.12-

10.00 
Галька • "Гравій, #, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь 

і подрібнене каміння" 

08.12.12-

30.00 
Гальки • Камінь дроблений, використовуваний як 

наповнювач бетону, як бруковий камінь і для 

іншого будівельного використання (крім гравію, #, 

щебеню та подрібненого каміння) 

08.12.13 Гальки • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 
умістом або без умісту #, гравію, щебеню та 
подрібненого каміння, для будівництва 



стор. 91 з 1807  

08.12.13-

00.00 
Гальки • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту #, гравію, щебеню та 
подрібненого каміння, для будівництва 

08.11 Гіпс • Камінь декоративний чи будівельний, вапняк, #, 

крейда та сланець 

08.11.2 Гіпс • Вапняк і # 

08.11.20 Гіпс • Вапняк і # 

08.11.20-

30.00 
Гіпс • # і ангідрит 

08.99 Гірничодобувної • Продукція # промисловості та розробляння кар'єрів, 

інша, н. в. і. у. 

08.12.22-

50.00 
Глин • "Глини та породи глинисті звичайні, для 

будівництва (крім бентоніту, глини вогнетривкої, # 

здутих, каоліну та глин каолінових); андалузит, 
кіаніт і силіманіт; муліт; землі шамотні чи 

динасові" 

08.12.22-

50.00 
Глин • "Глини та породи глинисті звичайні, для 

будівництва (крім бентоніту, глини вогнетривкої, 
глин здутих, каоліну та # каолінових); андалузит, 

кіаніт і силіманіт; муліт; землі шамотні чи 

динасові" 

08.1 Глина • Камінь, пісок і # 

08.12 Глина • Гравій, пісок, # та каолін 

08.12.2 Глина • # та каолін 

08.12.21 Глини • Каолін та інші каолінові # 

08.12.21-

60.00 
Глини • # каолінові, інші 

08.12.22 Глини • "# інші, андалузит, кіаніт і силіманіт; муліт, землі 
шамотні чи динасові" 

08.12.22-

30.00 
Глини • # вогнетривкі 

08.12.22-

50.00 
Глини • "# та породи глинисті звичайні, для будівництва 

(крім бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, 

каоліну та глин каолінових); андалузит, кіаніт і 
силіманіт; муліт; землі шамотні чи динасові" 

08.12.22-

50.00 
Глини • "Глини та породи глинисті звичайні, для 

будівництва (крім бентоніту, # вогнетривкої, глин 

здутих, каоліну та глин каолінових); андалузит, 
кіаніт і силіманіт; муліт; землі шамотні чи 

динасові" 

08.12 Гравій • #, пісок, глина та каолін 
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08.12.1 Гравій • # та пісок 

08.12.12 Гравій • "Гранули, дрібняк і порошок; галька, #" 

08.12.12-

10.00 
Гравій • "#, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь 

і подрібнене каміння" 

08.12.12-

30.00 
Гравію • Камінь дроблений, використовуваний як 

наповнювач бетону, як бруковий камінь і для 

іншого будівельного використання (крім #, гальки, 

щебеню та подрібненого каміння) 

08.12.13 Гравію • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 
умістом або без умісту гальки, #, щебеню та 

подрібненого каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Гравію • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, #, щебеню та 
подрібненого каміння, для будівництва 

08.99.2 Гранат • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд 

природний, # природний та інші природні абразивні 
матеріали, інші мінерали" 

08.99.22 Гранат • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, # природний та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Гранат • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, # природний та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.11.12 Граніт • #, пісковик та інший декоративний чи будівельний 

камінь 

08.11.12-

33.00 
Граніт • #, необроблений або начорно оброблений 

08.11.12-

36.00 
Граніт • #, розрізаний на прямокутні (зокрема квадратні) 

блоки або плити 

08.12.12-

90.00 
Граніт • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; 

#; порфір; базальт; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

08.11.12-

90.00 
Граніту • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для монументів чи будівництва з позірною 

питомою вагою більше ніж 2, 5, а також крім # та 
пісковику) 

08.12.12 Гранули • "#, дрібняк і порошок; галька, гравій" 
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08.12.12-

50.00 
Гранули • #, дрібняк і порошок з мармуру 

08.12.12-

90.00 
Гранули • "#, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; граніт; 

порфір; базальт; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

08.99.21 Грубосформоване • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім 

алмазів промислових), необроблене чи лише 
розпиляне, або # 

08.99.21-

00.00 
Грубосформоване • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім 

алмазів промислових), необроблене чи лише 
розпиляне, або # 

08.11 Декоративний • Камінь # чи будівельний, вапняк, гіпс, крейда та 

сланець 

08.11.1 Декоративний • Камінь # чи будівельний 

08.11.12 Декоративний • Граніт, пісковик та інший # чи будівельний камінь 

08.11.11 Декорування • Мармур та інші вапнякові камені для # чи 

будівництва 

09.10.12 Демонтування • Монтування, ремонтування та # бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Демонтування • Монтування, ремонтування та # бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

08.91 Добрив • Мінерали для хімічної промисловості чи 

виробництва # 

08.91.1 Добрив • Мінерали для хімічної промисловості чи 

виробництва # 

08.91.19 Добрив • Мінерали для хімічної промисловості чи 

виробництва #, інші 

08.91.19-

00.00 
Добрив • Мінерали для хімічної промисловості чи 

виробництва #, інші 

08 Добування • Продукція # корисних копалин і розробляння 

кар'єрів, інша 

08.9 Добування • Продукція # корисних копалин і розробляння 

кар'єрів, н. в. і. у. 

09 Добування • Послуги допоміжні щодо # корисних копалин і 
розробляння кар'єрів 

09.1 Добування • Послуги допоміжні щодо # нафти та природного 

газу 

09.9 Добування • Послуги допоміжні щодо # інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 
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09.10 Добування • Послуги допоміжні щодо # нафти та природного 

газу 

09.10.1 Добування • Послуги допоміжні щодо # нафти та природного 

газу 

09.10.11 Добування • Буріння для # нафти та природного газу 

09.10.11-

00.00 
Добування • Буріння для # нафти та природного газу 

09.10.12 Добування • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні 
послуги для # нафти та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Добування • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні 
послуги для # нафти та природного газу 

09.10.13 Добування • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для транспортування, що їх 

надають на місці # 

09.10.13-

00.00 
Добування • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для транспортування, що їх 

надають на місці # 

09.90 Добування • Послуги допоміжні щодо # інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 

09.90.1 Добування • Послуги допоміжні щодо # інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 

09.90.11 Добування • Послуги допоміжні щодо # кам'яного вугілля 

09.90.11-

00.00 
Добування • Послуги допоміжні щодо # кам'яного вугілля 

09.90.19 Добування • Послуги допоміжні щодо # інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Добування • Послуги допоміжні щодо # інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

08.11.3 Доломіт • Крейда та некальцинований # 

08.11.30 Доломіт • Крейда та некальцинований # 

08.11.30-

30.00 
Доломіт • #, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого доломіту, агломерованого доломіту та 

дробленого доломіту для мостіння шосейних доріг 
чи залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.11.30-

30.00 
Доломіту • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого #, агломерованого доломіту та 
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дробленого доломіту для мостіння шосейних доріг 
чи залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.11.30-

30.00 
Доломіту • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого доломіту, агломерованого # та 
дробленого доломіту для мостіння шосейних доріг 
чи залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.11.30-

30.00 
Доломіту • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого доломіту, агломерованого доломіту та 

дробленого # для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.11.30-

30.00 
Доріг • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого доломіту, агломерованого доломіту та 

дробленого доломіту для мостіння шосейних # чи 

залізничних колій або як інші види баласту) 

08.12.12-

10.00 
Доріг • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних # чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь 

і подрібнене каміння" 

08.99.2 Дорогоцінне • "Каміння # та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат природний та інші природні 
абразивні матеріали; інші мінерали" 

08.99.21 Дорогоцінне • Каміння # та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Дорогоцінне • Каміння # та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

07.29.14 Дорогоцінних • Руди та концентрати # металів 

07.29.14-

00.00 
Дорогоцінних • Руди та концентрати # металів 

08.12.12 Дрібняк • "Гранули, # і порошок; галька, гравій" 

08.12.12-

50.00 
Дрібняк • Гранули, # і порошок з мармуру 

08.12.12-

90.00 
Дрібняк • "Гранули, # і порошок з травертину; екаусин; 

граніт; порфір; базальт; пісковик та інший камінь 

для монументів" 
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08.12.12-

30.00 
Дроблений • Камінь #, використовуваний як наповнювач бетону, 

як бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 

подрібненого каміння) 

08.11.20-

50.00 
Дробленого • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий 

камінь, що його використовують для виготовлення 

вапна чи цементу (крім заповнювача з # вапняку та 

штучного вапнякового каменю) 

08.11.30-

30.00 
Дробленого • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, # 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.11.30-

30.00 
Дробленого • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого доломіту, агломерованого доломіту та # 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.11.11-

50.00 
Екаусин • # та інші вапнякові камені для монументів чи 

будівництва з позірною питомою вагою не менше 
ніж 2,5 

08.12.12-

90.00 
Екаусин • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; #; 

граніт; порфір; базальт; пісковик та інший камінь 

для монументів" 

5.1.21.20 Екіпажем • Послуги щодо оренди вантажних повітряних 

транспортних засобів з # 

08.12.12-

10.00 
Залізничних • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи # 

колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене 

каміння" 

08.1130-

30.00 
Залізничних • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого доломіту, агломерованого доломіту та 

дробленого доломіту для мостіння шосейних доріг 
чи # колій, або як інші види баласту) 

08.11.20-

50.00 
Заповнювача • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий 

камінь, що його використовують для виготовлення 

вапна чи цементу (крім # з дробленого вапняку та 
штучного вапнякового каменю) 

08.11.30-

30.00 
Заповнювача • Доломіт необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім # з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 



стор. 97 з 1807  

доломіту для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.91.11 Кальцію • Фосфати #, фосфати алюмінієво-кальцієві природні 

08.91.11-

00.00 
Кальцію • Фосфати #, фосфати алюмінієво-кальцієві природні 

08.12.12-

10.00 
Каміння • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь 

і подрібнене #" 

08.12.12-

30.00 
Каміння • Камінь дроблений, використовуваний як 

наповнювач бетону, як бруковий камінь і для 

іншого будівельного використання (крім гравію, 

гальки, щебеню та подрібненого #) 

08.12.13 Каміння • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 
умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 
подрібненого #, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Каміння • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 
подрібненого #, для будівництва 

08.99.2 Каміння • "# дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат природний та інші природні 
абразивні матеріали; інші мінерали" 

08.99.21 Каміння • # дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Каміння • # дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.1 Камінь • #, пісок і глина 

08.11 Камінь • # декоративний чи будівельний, вапняк, гіпс, 

крейда та сланець 

08.11.1 Камінь • # декоративний чи будівельний 

08.11.12 Камінь • Граніт, пісковик та інший декоративний чи 

будівельний # 

08.11.12-

90.00 
Камінь • Порфір, базальт, кварцити та інший # для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для монументів чи будівництва з позірною 

питомою вагою більше ніж 2,5, а також крім 

граніту та пісковику) 

08.11.20- Камінь • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий #, 
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50.00 що його використовують для виготовлення вапна 

чи цементу (крім заповнювача з дробленого 

вапняку та штучного вапнякового каменю) 

08.12.12-

30.00 
Камінь • # дроблений, використовуваний як наповнювач 

бетону, як бруковий камінь і для іншого 

будівельного використання (крім гравію, гальки, 

щебеню та подрібненого каміння) 

08.12.12-

30.00 
Камінь • Камінь дроблений, використовуваний як 

наповнювач бетону, як бруковий # і для іншого 

будівельного використання (крім гравію, гальки, 

щебеню та подрібненого каміння) 

08.12.12-

90.00 
Камінь • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; 

граніт; порфір; базальт; пісковик та інший # для 

монументів" 

05 Кам'яне • Вугілля # та буре вугілля (лігніт) 

05.1 Кам'яне • Вугілля # 

05.10 Кам'яне • Вугілля # 

05.10.1 Кам'яне • Вугілля # 

05.10.10 Кам'яне • Вугілля # 

05.10.10-

00.00 
Кам'яне • Вугілля # 

09.90.11 Кам'яного • Послуги допоміжні щодо добування # вугілля 

09.90.11-

00.00 
Кам'яного • Послуги допоміжні щодо добування # вугілля 

08.12 Каолін • Гравій, пісок, глина та # 

08.12.2 Каолін • Глина та # 

08.12.21 Каолін • # та інші каолінові глини 

08.12.21-

40.00 
Каолін • # 

08 Кар'єрів • Продукція добування корисних копалин і 
розробляння #, інша 

08.9 Кар'єрів • Продукція добування корисних копалин і 
розробляння #, н. в. і. у. 

08.99 Кар'єрів • Продукція гірничодобувної промисловості та 
розробляння #, інша, н. в. і. у. 

09 Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування корисних 

копалин і розробляння # 

09.9 Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних копалин і розробляння # 
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09.90 Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних копалин і розробляння # 

09.90.1 Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних копалин і розробляння # 

09.90.19 Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних копалин і розробляння #, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Кар'єрів • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних копалин і розробляння #, н. в. і. у. 

08.11.12-

90.00 
Кварцити • Порфір, базальт, # та інший камінь для монументів 

чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для монументів чи будівництва з позірною 

питомою вагою більше ніж 2,5, а також крім 

граніту та пісковику) 

08.12.22 Кіаніт • "Глини інші, андалузит, # і силіманіт; муліт; землі 
шамотні чи динасові" 

08.12.22-

50.00 
Кіаніт • "Глини та породи глинисті звичайні, для 

будівництва (крім бентоніту, глини вогнетривкої, 
глин здутих, каоліну та глин каолінових); 

андалузит, # і силіманіт; муліт; землі шамотні чи 

динасові" 

08.12.12-

10.00 
Колій • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних # або як інші види баласту; щебінь і 
подрібнене каміння" 

07.2 Кольорових • Руди # металів 

07.29 Кольорових • Руди та концентрати # металів, інші 

07.29.1 Кольорових • Руди та концентрати # металів, інші 

07.29.19 Кольорових • Руди та концентрати # металів, інші, н. в. і. у. 

07.29.19-

00.00 
Кольорових • Руди та концентрати # металів, інші, н. в. і. у. 

8.2.9 Комерційні • Послуги # допоміжні, н. в. і. у. 

07.25.12 Концентрати • Руди та # нікелеві 

07.29 Концентрати • Руди та # кольорових металів, інші 

07.29.1 Концентрати • Руди та # кольорових металів, інші 

07.29.11 Концентрати • Руди та # мідні 

07.29.11-

00.00 
Концентрати • Руди та # мідні 

07.29.12-

00.00 
Концентрати • Руди та # нікелеві 
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07.29.13 Концентрати • Руди та # алюмінієві 

07.29.13-

00.00 
Концентрати • Руди та # алюмінієві 

07.29.14 Концентрати • Руди та # дорогоцінних металів 

07.29.14-

00.00 
Концентрати • Руди та # дорогоцінних металів 

07.29.15 Концентрати • Руди та # свинцеві, цинкові та олов'яні 

07.29.15-

00.00 
Концентрати • Руди та # свинцеві, цинкові та олов'яні 

07.29.19 Концентрати • Руди та # кольорових металів, інші, н. в. і. у. 

07.29.19-

00.00 
Концентрати • Руди та # кольорових металів, інші, н. в. і. у. 

08 Копалин • Продукція добування корисних # і розробляння 

кар'єрів, інша 

08.9 Копалин • Продукція добування корисних # і розробляння 

кар'єрів, н. в. і. у. 

09 Копалин • Послуги допоміжні щодо добування корисних # і 
розробляння кар'єрів 

09.9 Копалин • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних # і розробляння кар'єрів 

09.90 Копалин • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних # і розробляння кар'єрів 

09.90.1 Копалин • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних # і розробляння кар'єрів 

09.90.19 Копалин • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних # і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Копалин • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних # і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

08 Корисних • Продукція добування # копалин і розробляння 

кар'єрів, інша 

08.9 Корисних • Продукція добування # копалин і розробляння 

кар'єрів, н. в. і. у. 

09 Корисних • Послуги допоміжні щодо добування # копалин і 
розробляння кар'єрів 

09.9 Корисних • Послуги допоміжні щодо добування інших # 

копалин і розробляння кар'єрів 

09.90 Корисних • Послуги допоміжні щодо добування інших # 

копалин і розробляння кар'єрів 

09.90.1 Корисних • Послуги допоміжні щодо добування інших # 



стор. 101 з 1807  

копалин і розробляння кар'єрів 

09.90.19 Корисних • Послуги допоміжні щодо добування інших # 

копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Корисних • Послуги допоміжні щодо добування інших # 

копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

08.99.2 Корунд • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; # природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали; інші мінерали" 

08.99.22 Корунд • "Алмази промислові; пемза; наждак; # природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Корунд • "Алмази промислові; пемза; наждак; # природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.11 Крейда • Камінь декоративний чи будівельний, вапняк, гіпс, 

# та сланець 

08.11.3 Крейда • # та некальцинований доломіт 

08.11.30 Крейда • # та некальцинований доломіт 

08.11.30-

10.00 
Крейда • # 

05 Лігніт • Вугілля кам'яне та буре вугілля (#) 

05.2 Лігніт • Вугілля буре (#) 

05.20 Лігніт • Вугілля буре (#) 

05.20.1 Лігніт • Вугілля буре (#) 

05.20.10 Лігніт • Вугілля буре (#) 

05.20.10-

00.00 
Лігніт • Вугілля буре (#) 

08.11.11 Мармур • # та інші вапнякові камені для декорування чи 

будівництва 

08.11.11-

33.00 
Мармур • # і травертин, необроблені або начорно оброблені 

08.11.11-

36.00 
Мармур • # і травертин, розрізані на прямокутні чи квадратні 

блоки або плити 

08.12.12-

50.00 
Мармуру • Гранули, дрібняк і порошок з # 

08.99.2 Матеріали • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд 
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природний, гранат природний та інші природні 
абразивні #; інші мінерали" 

08.99.22 Матеріали • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат природний та інші природні 
абразивні #" 

08.99.22-

00.00 
Матеріали • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат природний та інші природні 
абразивні #" 

07.2 Металів • Руди кольорових # 

07.29 Металів • Руди та концентрати кольорових #, інші 

07.29.1 Металів • Руди та концентрати кольорових #, інші 

07.29.14 Металів • Руди та концентрати дорогоцінних # 

07.29.14-

00.00 
Металів • Руди та концентрати дорогоцінних # 

07.29.19 Металів • Руди та концентрати кольорових #, інші, н. в. і. у. 

07.29.19-

00.00 
Металів • Руди та концентрати кольорових #, інші, н. в. і. у. 

08.91 Мінерали • # для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив 

08.91.1 Мінерали • # для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив 

08.91.19 Мінерали • # для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив, інші 

08.91.19-

00.00 
Мінерали • # для хімічної промисловості чи виробництва 

добрив, інші 

08.99.2 Мінерали • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат природний та інші природні 
абразивні матеріали; інші #" 

08.99.29 Мінерали • # інші 

08.99.29-

00.00 
Мінерали • # інші 

06.10.1 Мінералів • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з 
бітумінозних # 

06.10.10 Мінералів • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з 
бітумінозних # 

06.10.10-

00.00 
Мінералів • Нафта та нафтопродукти сирі, одержані з 

бітумінозних # 

09.10.12 Монтування • #, ремонтування та демонтування бурильних 
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установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Монтування • #, ремонтування та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

08.11.11-

50.00 
Монументів • Екаусин та інші вапнякові камені для # чи 

будівництва з позірною питомою вагою не менше 
ніж 2,5 

08.11.12-

90.00 
Монументів • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для # чи 

будівництва, необроблений, начорно оброблений, 

лише розрізаний (крім вапнякового каменю для 

монументів чи будівництва з позірною питомою 

вагою більше ніж 2,5, а також крім граніту та 

пісковику) 

08.11.12-

90.00 
Монументів • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для # чи будівництва з позірною питомою 

вагою більше ніж 2,5, а також крім граніту та 

пісковику) 

08.12.12-

90.00 
Монументів • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; 

граніт; порфір; базальт; пісковик та інший камінь 

для #" 

08.93 Морська • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода # та сольові 
розчини" 

08.93.1 Морська • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода # та сольові 
розчини" 

08.93.10 Морська • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода # та сольові 
розчини" 

08.93.10-

00.00 
Морська • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода # та сольові 

розчини" 

08.11.30-

30.00 
Мостіння • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого доломіту, агломерованого доломіту та 

дробленого доломіту для # шосейних доріг чи 

залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.12.12-

10.00 
Мостіння • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для # шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь 

і подрібнене каміння" 

08.12.22 Муліт • "Глини інші, андалузит, кіаніт і силіманіт; #; землі 
шамотні чи динасові" 

08.12.22- Муліт • "Глини та породи глинисті звичайні, для 
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50.00 будівництва (крім бентоніту, глини вогнетривкої, 
глин здутих, каоліну та глин каолінових); 

андалузит, кіаніт і силіманіт; #; землі шамотні чи 

динасові" 

08.99.2 Наждак • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; #; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали; інші мінерали" 

08.99.22 Наждак • "Алмази промислові; пемза; #; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Наждак • "Алмази промислові; пемза; #; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.99.2 Напівдорогоцінне • "Каміння дорогоцінне та #, алмази промислові, 
необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат природний та інші природні 
абразивні матеріали; інші мінерали" 

08.99.21 Напівдорогоцінне • Каміння дорогоцінне та # (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Напівдорогоцінне • Каміння дорогоцінне та # (крім алмазів 

промислових), необроблене чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.12.12-

10.00 
Наповнювач • "Гравій, галька, використовувані як # до бетону, як 

баласт для мостіння шосейних доріг чи залізничних 

колій або як інші види баласту; щебінь і подрібнене 

каміння" 

08.12.12-

30.00 
Наповнювач • Камінь дроблений, використовуваний як # бетону, 

як бруковий камінь і для іншого будівельного 

використання (крім гравію, гальки, щебеню та 

подрібненого каміння) 

08.93 Натрію • "Сіль і чистий хлорид #; вода морська та сольові 
розчини" 

08.93.1 Натрію • "Сіль і чистий хлорид #; вода морська та сольові 
розчини" 

08.93.10 Натрію • "Сіль і чистий хлорид #; вода морська та сольові 
розчини" 

08.93.10-

00.00 
Натрію • "Сіль і чистий хлорид #; вода морська та сольові 

розчини" 

09.1 Нафти • Послуги допоміжні щодо добування # та 
природного газу 
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09.10 Нафти • Послуги допоміжні щодо добування # та 
природного газу 

09.10.1 Нафти • Послуги допоміжні щодо добування # та 
природного газу 

09.10.11 Нафти • Буріння для добування # та природного газу 

09.10.11-

00.00 
Нафти • Буріння для добування # та природного газу 

09.10.12 Нафти • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні 
послуги для добування # та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Нафти • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні 
послуги для добування # та природного газу 

06.10.1 Нафтопродукти • Нафта та # сирі, одержані з бітумінозних мінералів 

06.10.10 Нафтопродукти • Нафта та # сирі, одержані з бітумінозних мінералів 

06.10.10-

00.00 
Нафтопродукти • Нафта та # сирі, одержані з бітумінозних мінералів 

08.11.11-

33.00 
Начорно • Мармур і травертин, необроблені або # оброблені 

08.11.12-

33.00 
Начорно • Граніт, необроблений або # оброблений 

08.11.12-

90.00 
Начорно • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, # 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 

каменю для монументів чи будівництва з позірною 

питомою вагою більше ніж 2, 5, а також крім 

граніту та пісковику) 

08.11.30-

30.00 
Начорно • Доломіт, необроблений, # оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або 

плити (крім заповнювача з кальцинованого, 

дробленого доломіту, агломерованого доломіту та 

дробленого доломіту для мостіння шосейних доріг 
чи залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.11.3 Некальцинований • Крейда та # доломіт 

08.11.30 Некальцинований • Крейда та # доломіт 

08.91.12 Необпалений • "Пірит #; сірка необроблена чи нерафінована" 

08.91.12-

00.00 
Необпалений • "Пірит #; сірка необроблена чи нерафінована" 

08.91.12 Необроблена • "Пірит необпалений; сірка # чи нерафінована" 

08.91.12-

00.00 
Необроблена • "Пірит необпалений; сірка # чи нерафінована" 
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08.99.21 Необроблене • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім 

алмазів промислових), # чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Необроблене • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім 

алмазів промислових), # чи лише розпиляне, або 

грубосформоване 

08.11.12-

33.00 
Необроблений • Граніт, # або начорно оброблений 

08.11.12-

90.00 
Необроблений • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, #, начорно оброблений, 

лише розрізаний (крім вапнякового каменю для 

монументів чи будівництва з позірною питомою 

вагою більше ніж 2, 5, а також крім граніту та 
пісковику) 

08.11.30-

30.00 
Необроблений • Доломіт, #, начорно оброблений або розрізаний на 

прямокутні чи квадратні блоки або плити (крім 

заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.91.12 Нерафінована • "Пірит необпалений; сірка необроблена чи #" 

08.91.12-

00.00 
Нерафінована • "Пірит необпалений; сірка необроблена чи #" 

08.11.12-

33.00 
Оброблений • Граніт, необроблений або начорно # 

08.11.12-

90.00 
Оброблений • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

#, лише розрізаний (крім вапнякового каменю для 

монументів чи будівництва з позірною питомою 

вагою більше ніж 2, 5, а також крім граніту та 
пісковику) 

08.11.30-

30.00 
Оброблений • Доломіт, необроблений, начорно # або розрізаний 

на прямокутні чи квадратні блоки або плити (крім 

заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.99.2 Пемза • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані, #; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали; інші мінерали" 

08.99.22 Пемза • "Алмази промислові; #; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали" 
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08.99.22-

00.00 
Пемза • "Алмази промислові; #; наждак; корунд природний, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.91.12 Пірит • "# необпалений; сірка необроблена чи 

нерафінована" 

08.91.12-

00.00 
Пірит • "# необпалений; сірка необроблена чи 

нерафінована" 

08.12.11 Піски • # природні 

08.12.11-

50.00 
Піски • # кремнеземні (піски кварцові чи піски для 

промисловості) 

08.12.11-

50.00 
Піски • Піски кремнеземні (# кварцові чи піски для 

промисловості) 

08.12.11-

50.00 
Піски • Піски кремнеземні (піски кварцові чи # для 

промисловості) 

08.12.11-

90.00 
Піски • "# будівельні, зокрема піски глинисті; піски 

каолінові; піски польовошпатові (крім пісків 

кремнеземних, пісків металоносних)" 

08.12.11-

90.00 
Піски • "Піски будівельні, зокрема # глинисті; піски 

каолінові; піски польовошпатові (крім пісків 

кремнеземних, пісків металоносних)" 

08.12.11-

90.00 
Піски • "Піски будівельні, зокрема піски глинисті; # 

каолінові; піски польовошпатові (крім пісків 

кремнеземних, пісків металоносних)" 

08.12.11-

90.00 
Піски • "Піски будівельні, зокрема піски глинисті; піски 

каолінові; # польовошпатові (крім пісків 

кремнеземних, пісків металоносних)" 

08.11.12 Пісковик • Граніт, # та інший декоративний чи будівельний 

камінь 

08.11.12-

50.00 
Пісковик • # 

08.12.12-

90.00 
Пісковик • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; 

граніт; порфір; базальт; # та інший камінь для 

монументів" 

06.10.2 Пісковики • Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні # 

06.10.20 Пісковики • Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні # 

06.10.20-

00.00 
Пісковики • Сланці бітумінозні чи нафтоносні та бітумінозні # 

08.1 Пісок • Камінь, # і глина 

08.12 Пісок • Гравій, #, глина та каолін 

08.12.1 Пісок • Гравій та # 
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08.11.11-

36.00 
Плити • Мармур і травертин, розрізані на прямокутні чи 

квадратні блоки або # 

08.11.12-

36.00 
Плити • Граніт, розрізаний на прямокутні (зокрема 

квадратні) блоки або # 

08.11.30-

30.00 
Плити • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні блоки або # 

(крім заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій, або як інші види баласту) 

08.12.12-

10.00 
Подрібнене • "Гравій галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; щебінь 

і # каміння" 

08.12.12-

30.00 
Подрібненого • Камінь дроблений, використовуваний як 

наповнювач бетону, як бруковий камінь і для 

іншого будівельного використання (крім гравію, 

гальки, щебеню та # каміння) 

08.12.13 Подрібненого • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 
умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та # 

каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Подрібненого • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та # 

каміння, для будівництва 

08.12.22-

50.00 
Породи • "Глини та # глинисті звичайні, для будівництва 

(крім бентоніту, глини вогнетривкої, глин здутих, 

каоліну та глин каолінових); андалузит, кіаніт і 
силіманіт; муліт; землі шамотні чи динасові" 

08.99.1 Породи • "Бітум і асфальт природні; асфальтити та 
асфальтові #" 

08.99.10 Породи • "Бітум і асфальт природні; асфальтити та 
асфальтові #" 

08.99.10-

00.00 
Породи • "Бітум і асфальт природні; асфальтити та 

асфальтові #" 

08.12.12 Порошок • "Гранули, дрібняк і #; галька, гравій" 

08.12.12-

50.00 
Порошок • Гранули, дрібняк і # з мармуру 

08.12.12-

90.00 
Порошок • "Гранули, дрібняк і # з травертину; екаусин; граніт; 

порфір; базальт; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

08.11.12-

90.00 
Порфір • #, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише розрізаний (крім вапнякового 
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каменю для монументів чи будівництва з позірною 

питомою вагою більше ніж 2, 5, а також крім 

граніту та пісковику) 

08.12.12-

90.00 
Порфір • "Гранули, дрібняк і порошок з травертину; екаусин; 

граніт; #; базальт; пісковик та інший камінь для 

монументів" 

09 Послуги • # допоміжні щодо добування корисних копалин і 
розробляння кар'єрів 

09.1 Послуги • # допоміжні щодо добування нафти та природного 

газу 

09.9 Послуги • # допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 

09.10 Послуги • # допоміжні щодо добування нафти та природного 

газу 

09.10.1 Послуги • # допоміжні щодо добування нафти та природного 

газу 

09.10.12 Послуги • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні # 

для добування нафти та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Послуги • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні # 

для добування нафти та природного газу 

09.10.13 Послуги • # щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для транспортування, що їх 

надають на місці добування 

09.10.13-

00.00 
Послуги • # щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для транспортування, що їх 

надають на місці добування 

09.90 Послуги • # допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 

09.90.1 Послуги • # допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів 

09.90.11 Послуги • # допоміжні щодо добування кам'яного вугілля 

09.90.11-

00.00 
Послуги • # допоміжні щодо добування кам'яного вугілля 

09.90.19 Послуги • # допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Послуги • # допоміжні щодо добування інших корисних 

копалин і розробляння кар'єрів, н. в. і. у. 

06 Природний • Нафта сира та # газ 

06.2 Природний • Газ #, скраплений або в газоподібному стані 
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06.20 Природний • Газ #, скраплений або в газоподібному стані 

06.20.1 Природний • Газ #, скраплений або в газоподібному стані 

06.20.10 Природний • Газ #, скраплений або в газоподібному стані 

06.20.10-

00.00 
Природний • Газ #, скраплений або в газоподібному стані 

08.99.2 Природний • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд #, гранат 
природний та інші природні абразивні матеріали; 

інші мінерали" 

08.99.2 Природний • "Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне, алмази 

промислові, необроблені чи лише розпиляні, або 

грубосформовані; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат # та інші природні абразивні 
матеріали; інші мінерали" 

08.99.22 Природний • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд #, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.99.22 Природний • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат # та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Природний • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд #, 

гранат природний та інші природні абразивні 
матеріали" 

08.99.22-

00.00 
Природний • "Алмази промислові; пемза; наждак; корунд 

природний, гранат # та інші природні абразивні 
матеріали" 

09.1 Природного • Послуги допоміжні щодо добування нафти та # газу 

09.10 Природного • Послуги допоміжні щодо добування нафти та # газу 

09.10.1 Природного • Послуги допоміжні щодо добування нафти та # газу 

09.10.11 Природного • Буріння для добування нафти та # газу 

09.10.11-

00.00 
Природного • Буріння для добування нафти та # газу 

09.10.12 Природного • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні 
послуги для добування нафти та # газу 

09.10.12-

00.00 
Природного • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних установок, пов'язані з цим допоміжні 
послуги для добування нафти та # газу 

09.10.13 Природного • Послуги щодо скраплювання та регазифікування # 

газу для транспортування, що їх надають на місці 
добування 
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09.10.13-

00.00 
Природного • Послуги щодо скраплювання та регазифікування # 

газу для транспортування, що їх надають на місці 
добування 

08 Продукція • # добування корисних копалин і розробляння 

кар'єрів, інша 

08.9 Продукція • # добування корисних копалин і розробляння 

кар'єрів, н. в. і. у. 

08.99 Продукція • # гірничодобувної промисловості та розробляння 

кар'єрів, інша, н. в. і. у. 

08.12.13 Промислових • Суміші шлаку й подібних # відходів, з умістом або 

без умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого 

каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Промислових • Суміші шлаку й подібних # відходів, з умістом або 

без умісту гальки, гравію, щебеню та подрібненого 

каміння, для будівництва 

09.10.13 Регазифікування • Послуги щодо скраплювання та # природного газу 

для транспортування, що їх надають на місці 
добування 

09.10.13-

00.00 
Регазифікування • Послуги щодо скраплювання та # природного газу 

для транспортування, що їх надають на місці 
добування 

09.10.12 Ремонтування • Монтування, # та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Ремонтування • Монтування, # та демонтування бурильних 

установок, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

08.99.21 Розпиляне • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім 

алмазів промислових), необроблене чи лише #, або 

грубосформоване 

08.99.21-

00.00 
Розпиляне • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне (крім 

алмазів промислових), необроблене чи лише #, або 

грубосформоване 

08.11.12-

36.00 
Розрізаний • Граніт, # на прямокутні (зокрема квадратні) блоки 

або плити 

08.11.12-

90.00 
Розрізаний • Порфір, базальт, кварцити та інший камінь для 

монументів чи будівництва, необроблений, начорно 

оброблений, лише # (крім вапнякового каменю для 

монументів чи будівництва з позірною питомою 

вагою більше ніж 2,5, а також крім граніту та 

пісковику) 

08.11.30-

30.00 
Розрізаний • Доломіт, необроблений, начорно оброблений або # 

на прямокутні чи квадратні блоки або плити (крім 
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заповнювача з кальцинованого, дробленого 

доломіту, агломерованого доломіту та дробленого 

доломіту для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій, або як інші види баласту) 

08 Розробляння • Продукція добування корисних копалин і # кар'єрів, 

інша 

08.9 Розробляння • Продукція добування корисних копалин і # кар'єрів, 

н. в. і. у. 

08.99 Розробляння • Продукція гірничодобувної промисловості та # 

кар'єрів, інша, н. в. і. у. 

09 Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування корисних 

копалин і # кар'єрів 

09.9 Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних копалин і # кар'єрів 

09.90 Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних копалин і # кар'єрів 

09.90.1 Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних копалин і # кар'єрів 

09.90.19 Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних копалин і # кар'єрів, н. в. і. у. 

09.90.19-

00.00 
Розробляння • Послуги допоміжні щодо добування інших 

корисних копалин і # кар'єрів, н. в. і. у. 

08.93 Розчини • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та 
сольові #" 

08.93.1 Розчини • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та 
сольові #" 

08.93.10 Розчини • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та 
сольові #" 

08.93.10-

00.00 
Розчини • "Сіль і чистий хлорид натрію; вода морська та 

сольові #" 

07 Руди • # металеві 

07.1 Руди • # залізні 

07.2 Руди • # кольорових металів 

07.10 Руди • # залізні 

07.10.1 Руди • # залізні 

07.10.10 Руди • # залізні 

07.10.10-

00.00 
Руди • # залізні 

07.21 Руди • # уранові та торієві 
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07.21.1 Руди • # уранові та торієві 

07.21.10 Руди • # уранові та торієві 

07.21.10-

00.00 
Руди • # уранові та торієві 

07.29 Руди • # та концентрати кольорових металів, інші 

07.29.1 Руди • # та концентрати кольорових металів, інші 

07.29.11 Руди • # та концентрати мідні 

07.29.11-

00.00 
Руди • # та концентрати мідні 

07.29.12 Руди • # та концентрати нікелеві 

07.29.12-

00.00 
Руди • # та концентрати нікелеві 

07.29.13 Руди • # та концентрати алюмінієві 

07.29.13-

00.00 
Руди • # та концентрати алюмінієві 

07.29.14 Руди • # та концентрати дорогоцінних металів 

07.29.14-

00.00 
Руди • # та концентрати дорогоцінних металів 

07.29.15 Руди • # та концентрати свинцеві, цинкові та олов'яні 

07.29.15-

00.00 
Руди • # та концентрати свинцеві, цинкові та олов'яні 

07.29.19 Руди • # та концентрати кольорових металів, інші, н. в. і. у. 

07.29.19-

00.00 
Руди • # та концентрати кольорових металів, інші, н. в. і. у. 

08.12.22 Силіманіт • "Глини інші, андалузит, кіаніт і #; муліт; землі 
шамотні чи динасові" 

08.12.22-

50.00 
Силіманіт • "Глини та породи глинисті звичайні, для 

будівництва (крім бентоніту, глини вогнетривкої, 
глин здутих, каоліну та глин каолінових); 

андалузит, кіаніт і #; муліт; землі шамотні чи 

динасові" 

06 Сира • Нафта # та природний газ 

06.1 Сира • Нафта# 

06.10 Сира • Нафта # 

08.93 Сіль • "# і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 
розчини" 

08.93.1 Сіль • "# і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 
розчини" 
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08.93.10 Сіль • "# і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 
розчини" 

08.93.10-

00.00 
Сіль • "# і чистий хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.91.12 Сірка • "Пірит необпалений; # необроблена чи 

нерафінована" 

08.91.12-

00.00 
Сірка • "Пірит необпалений; # необроблена чи 

нерафінована" 

06.2 Скраплений • Газ природний, # або в газоподібному стані 

06.20 Скраплений • Газ природний, # або в газоподібному стані 

06.20.1 Скраплений • Газ природний, # або в газоподібному стані 

06.20.10 Скраплений • Газ природний, # або в газоподібному стані 

06.20.10-

00.0.0 
Скраплений • Газ природний, # або в газоподібному стані 

09.10.13 Скраплювання • Послуги щодо # та регазифікування природного 

газу для транспортування, що їх надають на місці 
добування 

09.10.13-

00.00 
Скраплювання • Послуги щодо # та регазифікування природного 

газу для транспортування, що їх надають на місці 
добування 

08.11 Сланець • Камінь декоративний чи будівельний, вапняк, гіпс, 

крейда та # 

08.11.4 Сланець • # 

08.11.40 Сланець • # 

08.11.40-

00.00 
Сланець • # 

06.01 Текстильних • Послуги щодо прання та хімічного чищення # і 
хутряних виробів 

08.92 Торф • # 

08.92.1 Торф • # 

08.92.10 Торф • # 

08.92.10-

00.00 
Торф • # 

08.11.11-

33.00 
Травертин • Мармур і #, необроблені або начорно оброблені 

08.11.11-

36.00 
Травертин • Мармур і #, розрізані на прямокутні чи квадратні 

блоки або плити 

08.12.12-

90.00 
Травертину • "Гранули, дрібняк і порошок з #; екаусин; граніт; 

порфір; базальт; пісковик та інший камінь для 
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монументів" 

09.10.13 Транспортування • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для #, що їх надають на місці 
добування 

09.10.13-

00.00 
Транспортування • Послуги щодо скраплювання та регазифікування 

природного газу для #, що їх надають на місці 
добування 

09.10.12 Установок • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних #, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

09.10.12-

00.00 
Установок • Монтування, ремонтування та демонтування 

бурильних #, пов'язані з цим допоміжні послуги для 

добування нафти та природного газу 

08.11.20-

50.00 
Флюс • # вапняковий, вапняк та інший вапняковий камінь, 

що його використовують для виготовлення вапна 

чи цементу (крім заповнювача з дробленого 

вапняку та штучного вапнякового каменю) 

08.91.11 Фосфати • # кальцію, фосфати алюмінієво-кальцієві природні 

08.91.11 Фосфати • Фосфати кальцію, # алюмінієво-кальцієві природні 

08.91.11-

00.00 
Фосфати • # кальцію, фосфати алюмінієво-кальцієві природні 

08.91.11-

00.00 
Фосфати • Фосфати кальцію, # алюмінієво-кальцієві природні 

08.91 Хімічної • Мінерали для # промисловості чи виробництва 

добрив 

08.91.1 Хімічної • Мінерали для # промисловості чи виробництва 

добрив 

08.91.19 Хімічної • Мінерали для # промисловості чи виробництва 

добрив, інші 

08.91.19-

00.00 
Хімічної • Мінерали для # промисловості чи виробництва 

добрив, інші 

08.93 Хлорид • "Сіль і чистий # натрію; вода морська та сольові 
розчини" 

08.93.1 Хлорид • "Сіль і чистий # натрію; вода морська та сольові 
розчини" 

08.93.10 Хлорид • "Сіль і чистий # натрію; вода морська та сольові 
розчини" 

08.93.10-

00.00 
Хлорид • "Сіль і чистий # натрію; вода морська та сольові 

розчини" 

08.11.20-

50.00 
Цементу • Флюс вапняковий, вапняк та інший вапняковий 

камінь, що його використовують для виготовлення 



стор. 116 з 1807  

вапна чи # (крім заповнювача з дробленого вапняку 

та штучного вапнякового каменю) 

08.93 Чистий • "Сіль і # хлорид натрію; вода морська та сольові 
розчини" 

08.93.1 Чистий • "Сіль і # хлорид натрію; вода морська та сольові 
розчини" 

08.93.10 Чистий • "Сіль і # хлорид натрію; вода морська та сольові 
розчини " 

08.93.10-

00.00 
Чистий • "Сіль і # хлорид натрію; вода морська та сольові 

розчини " 

7.1.20.11 Чистоти • Послуги щодо випробовування й аналізування 

складу та # 

08.12.13 Шлаку • Суміші # й подібних промислових відходів, з 
умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 
подрібненого каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Шлаку • Суміші # й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, щебеню та 
подрібненого каміння, для будівництва 

08.12.13 Щебеню • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 
умістом або без умісту гальки, гравію, # та 
подрібненого каміння, для будівництва 

08.12.13-

00.00 
Щебеню • Суміші шлаку й подібних промислових відходів, з 

умістом або без умісту гальки, гравію, # та 
подрібненого каміння, для будівництва 

08.12.12-

10.00 
Щебінь • "Гравій, галька, використовувані як наповнювач до 

бетону, як баласт для мостіння шосейних доріг чи 

залізничних колій або як інші види баласту; # і 
подрібнене каміння" 

Абетковий покажчик від А до З до секції C 

25.99.29-25.00 Абажурів • Вироби готові із залізного чи сталевого 

дроту; силки, капкани й подібні вироби, 

дротяна обв'язка для фуражу, носові 
кільця для тварин, матрацні гачки, гаки 

для м'яса, підвіски ринви/водостічного 

жолоба, корзини для паперу (крім 

дротових каркасів для #) 

13.94.11-90.00 Абаки • Шпагат, мотузки, канати та троси з 
текстильних матеріалів (крім джуту та 

інших текстильних луб'яних волокон, 

сизалю, # чи інших жорстких листових 

волокон, синтетичних волокон) 

32.50.22-39.74 Абдукційні • Засоби для захисту тулуба чи всього 
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тіла: кінцівок, частин тіла (подушки #, 

косинки, обтуратори, суспензорії); 
чохли для кукс верхніх і нижніх 

кінцівок; оболонки (зокрема гелеві), для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; вкладки 

з силіконової композиції для кукс 

верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення 

протезів молочної залози 

23.91.11 Абразивів • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні вироби, без обрамлення, 

для обробляння каміння, а також їхні 
частини, з природного каменю, з 
агломерованих природних або штучних 

#, чи з кераміки 

23.91.9 Абразивних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # виробів 

23.91.99 Абразивних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # виробів 

23.91.99-00.00 Абразивних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # виробів 

23.9 Абразивні • Вироби # та інші неметалеві мінеральні 
вироби 

23.91 Абразивні • Вироби # 

23.91.1 Абразивні • Вироби # 

23.91.12 Абразивні • Порошок або зерно # на текстильній, 

паперовій або картонній основі 

23.91.12-30.00 Абразивні • Порошок або зерно #, натуральні або 

штучні на тканій текстильній основі 

23.91.12-50.00 Абразивні • Порошок або зерно #, натуральні чи 

штучні на паперовій або картонній 

основі 

23.91.12-90.00 Абразивні • Порошок або зерно #, натуральні чи 

штучні на основі з інших матеріалів 

(крім нанесених на ткану текстильну, 

паперову або картонну основу) 

28.25.30-10.00 Абсорбери • Частини установок для кондиціювання 

повітря (зокрема конденсатори, #, 

випарювачі та генератори) 

32.50.50-30.00 Абсорбувальні • Кетгут хірургічний стерильний; подібні 
стерильні хірургічні перев'язувальні, 
шовні та стерильні адгезивні тканини, 

використовувані в хірургії для 

закривання ран; стерильна ламінарія та 
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стерильні тампони з ламінарії; засоби # 

кровоспинні хірургічні чи 

стоматологічні стерильні 

27.51.11-33.00 Абсорбційні • Холодильники побутові (зокрема # 

електричні; компресійні), крім 

умонтованих 

22.11.13 Авіації • Шини пневматичні ґумові нові до 

автобусів, вантажних автомобілів або 

для використовування в # 

22.11.13-70.00 Авіації • Шини пневматичні ґумові нові для 

використовування в # 

22.11.20-90.00 Авіації • Шини ґумові з відновленим 

протектором (зокрема використовувані 
в #), крім призначених до легкових 

автомобілів, автобусів і вантажних 

автомобілів 

22.29.91-80.00 Авіації • Виготовляння пластмасових деталей для 

# та до космічних апаратів 

19.20.21 Авіаційний • Бензин моторний (газолін), зокрема # 

бензин 

19.20.21-00.00 Авіаційний • Бензин моторний (газолін), зокрема # 

бензин 

28.11 Авіаційних • Двигуни та турбіни, крім #, 

автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

28.11.1 Авіаційних • Двигуни, крім #, автомобільних і 
мотоциклетних двигунів 

28.11.9 Авіаційних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двигунів і турбін, крім #, 

автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

28.11.99-00.00 Авіаційних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двигунів і турбін, крім #, 

автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

30.30.6 Авіаційних • Послуги щодо капітального 

ремонтування та переобладнання 

повітряних літальних апаратів і # 

двигунів 

30.30.15 Авіаційних • Частини # двигунів внутрішнього 

згоряння з іскровим запалюванням 

30.30.15-00.00 Авіаційних • Частини # двигунів внутрішнього 

згоряння з іскровим запалюванням 
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30.30.60 Авіаційних • Послуги щодо капітального 

ремонтування та переобладнання 

повітряних літальних апаратів і # 

двигунів 

30.30.60-70.00 Авіаційних • Відновлювання цивільних літаків та 

інших повітряних літальних апаратів 

(крім вертольотів, # двигунів) 

33.12.11 Авіаційних • Ремонтування та технічне 

обслуговування двигунів і турбін, крім 

#, автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

33.12.11-00.00 Авіаційних • Ремонтування та технічне 

обслуговування двигунів і турбін, крім 

#, автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

28.11.99 Авіаційних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двигунів і турбін, крім #, 

автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

30.30.11 Авіаційні • Двигуни внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, # 

30.30.11-00.00 Авіаційні • Двигуни внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, # 

10.39.25-20.00 Авокадо • Плоди, засушені (крім бананів, фініків, 

інжиру, ананасів, #, гуаяви, манго, 

мангостанів, цитрусових плодів і 
винограду); суміші горіхів або сушених 

плодів 

29.10.59-50.00 Автобетономішалки • # 

29.32.30-61.00 Автобетономішалок • Радіатори до тягачів, легкових 

автомобілів, вантажівок, автокранів, 

пожежних машин, #, прибиральних 

машин, автомобілів для поливання 

вулиць, пересувних майстерень, 

автомобілів радіологічних загонів; їхні 
частини 

22.11.13 Автобусів • Шини пневматичні ґумові нові до #, 

вантажних автомобілів або для 

використовування в авіації 

22.11.13-55.00 Автобусів • Шини пневматичні ґумові нові до # або 

вантажних автомобілів з індексом 

навантаження не більше ніж 121 

22.11.13-57.00 Автобусів • Шини пневматичні ґумові нові до # або 

вантажних автомобілів з індексом 

навантаження більше ніж 121 
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22.11.20-50.00 Автобусів • Шини ґумові з відновленим 

протектором до # і вантажних машин 

22.11.20-90.00 Автобусів • Шини ґумові з відновленим 

протектором (зокрема використовувані 
в авіації), крім призначених до легкових 

автомобілів, # і вантажних автомобілів 

29.20.10-50.00 Автобусів • Кузови вантажівок, фургонів, #, 

автобусів міжміського сполучення, 

тягачів, самоскидів і автомобілів 

спеціальної призначеності, зокрема 

корпуси автомобілів для перевезення не 

менше ніж 10 людей, цілком або 

неповністю складені 

29.20.10-50.00 Автобусів • Кузови вантажівок, фургонів, автобусів, 

# міжміського сполучення, тягачів, 

самоскидів і автомобілів спеціальної 
призначеності, зокрема корпуси 

автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, цілком або неповністю 

складені 

26.30.23-30.00 Автовідповідачів • Апарати телефонні (зокрема телефонні 
проводові апарати з безпроводовими 

слухавками, відеотелефони), крім 

телефонних #, не об'єднаних з 
телефоном в єдиний пристрій 

29.10.51 Автокрани • # 

29.10.51-00.00 Автокрани • # 

29.32.30-61.00 Автокранів • Радіатори до тягачів, легкових 

автомобілів, вантажівок, #, пожежних 

машин, автобетономішалок, 

прибиральних машин, автомобілів для 

поливання вулиць, пересувних 

майстерень, автомобілів радіологічних 

загонів; їхні частини 

33.20.50-90.00 Автомагістралей • Монтування іншого електричного 

устатковання, крім устатковання 

сигналізації для #, автомобільних доріг і 
летовищ 

28.29.4 Автомати • Центрифуги, каландри та торговельні # 

28.29.43 Автомати • # торговельні 

28.29.43-30.00 Автомати • # торговельні з умонтованими 

нагрівальними чи охолоджувальними 

пристроями 

28.29.43-50.00 Автомати • # торговельні (зокрема автомати для 

розмінювання банкнот і монет), крім 
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автоматів з умонтованими 

нагрівальними чи охолоджувальними 

пристроями 

28.29.43-50.00 Автомати • Автомати торговельні (зокрема # для 

розмінювання банкнот і монет), крім 

автоматів з умонтованими 

нагрівальними чи охолоджувальними 

пристроями 

27.12.31-30.00 Автоматичний • Панелі з числовим програмним 

керуванням, до складу яких входить # 

пристрій обробляння інформації, на 
напругу не більше ніж 1 кВ 

25.40.12-30.00 Автоматичних • Револьвери та пістолети (крім 

військової вогнепальної зброї, # 

пістолетів, пристроїв запускання 

сигнальних ракет, пістолетів і 
револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для гуманного 

забою тварин, що стріляють стрижнями, 

зброї, яку заряджають з дула, 

пружинних пневматичних або газових 

рушниць, імітаційної зброї) 

26.20.16-40.00 Автоматичних • Принтери, копіювальні та факсимільні 
апарати, які можна під'єднати до # 

машин для обробляння даних або до 

мережі (крім машин для друку, які 
друкують за допомогою пластин, 

барабанів та інших складників, а також 

машин, які виконують дві чи більше 
функції: друкування, копіювання чи 

факсимільне передавання) 

26.30.40-70.00 Автоматичних • Шафи та корпуси для передавальної та 

приймальної апаратури для 

радіомовлення й телебачення, 

телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно 

для використання з апаратурою з 
телевізійними камерами, приймальною 

апаратурою для радіомовлення та 
телебачення, монітори та проектори 

(крім антен, електронних модулів і 
частин до моніторів і проекторів, 

призначених винятково або переважно 

для використання в # машинах для 

обробляння даних), н. в. і. у. 

27.11.50-40.00 Автоматичних • Джерела живлення до апаратури зв'язку, 

# машин для обробляння даних і 
пристроїв до них 



стор. 122 з 1807  

27.12.23-30.00 Автоматичних • Апаратура для захисту електричних кіл 

(крім запобіжників плавких і вимикачів 

#) на напругу не більше ніж 1000 В і 
силу струму не більше ніж 16 А 

27.12.23-50.00 Автоматичних • Апаратура для захисту електричних кіл 

(крім плавких запобіжників і # 

вимикачів) на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму більше ніж 16 А, 

але не більше від 125 А 

27.12.23-70.00 Автоматичних • Апаратура для захисту електричних кіл 

(крім плавких запобіжників і # 

вимикачів) на напругу не більше ніж 

1000 В і силу cтруму більше ніж 125 А 

28.41.21-29.00 Автоматичних • Верстати токарні горизонтальні з 
числовим програмним керуванням (крім 

токарних центрів, # токарних верстатів) 

28.94.24-50.00 Автоматичних • Машини швейні промислові, інші (крім 

брошурувальних машин, # машин) 

25.72.14-70.00 Автоматичні • Пристрої для зачинення дверей # з 
недорогоцінних металів 

27.12.10-20.00 Автоматичні • Вимикачі # 

27.12.22 Автоматичні • Вимикачі # на напругу не більше ніж 

1000 В 

27.12.22-30.00 Автоматичні • Вимикачі # на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму не більше ніж 63 А 

27.12.22-50.00 Автоматичні • Вимикачі # на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму більше ніж 63 А 

27.90.31-54.00 Автоматичні • Машини електричні цілком або 

частково # для дугового зварювання 

металів (крім плазмодугового) 

28.29.39-10.00 Автоматичні • Прилади контролювання маси та 
прилади контрольні # з максимальною 

масою зважування не більше ніж 5000 

кг 

28.41.21-27.00 Автоматичні • Верстати токарні горизонтальні з 
числовим програмним керуванням, # 

токарні верстати (крім токарних 

центрів) 

28.94.24-30.00 Автоматичні • Машини швейні промислові # (крім 

брошурувальних машин) 

32.20.11-10.00 Автоматичні • Піаніно нові (зокрема #) 

32.20.11-30.00 Автоматичні • Роялі (зокрема #) 



стор. 123 з 1807  

28.49.12-20.00 Автоматично • Верстати універсальні для обробляння 

дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, 

твердих пластмас і подібних твердих 

матеріалів, де оброблювана деталь # 

переміщується між операціями 

28.99.39-75.00 Автоматично • Столи для казіно, устатковання # 

обладнане для кегельбану та інші 
вироби для масових розваг, настільні чи 

кімнатні ігри, зокрема столи для ігри в 

пінбол (крім ігор, що їх запускають 

опусканням монет, банкнот, жетонів або 

інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою 

телевізора, гральних карт і наборів 

електричних гоночних автомобілів для 

змагальних ігор) 

18.20.30-30.00 Автоматичного • Тиражування магнітних стрічок із 
записаними даними чи командами, що 

їх використовують у пристроях для # 

обробляння інформації (крім записів 

звуку чи зображення), завширшки не 
більше ніж 4 мм 

18.20.30-50.00 Автоматичного • Тиражування магнітних стрічок із 
записаними даними чи командами, що 

їх використовують у пристроях для # 

обробляння інформації (крім записів 

звуку чи зображення), завширшки 

більше ніж 4 мм 

18.20.30-70.00 Автоматичного • Тиражування комп'ютерних носіїв із 
записаними даними або командами, що 

їх використовують у пристроях для # 

обробляння інформації (крім магнітних 

стрічок, записів звуку та зображення) 

26.12.2 Автоматичного • Карти звукові, відеокарти, мережеві 
карти та подібні карти до машин # 

обробляння інформації 

26.12.20 Автоматичного • Карти звукові, відеокарти, мережеві 
карти та подібні карти до машин # 

обробляння інформації 

26.12.20-00.00 Автоматичного • Карти звукові, відеокарти, мережеві 
карти та подібні карти до машин # 

обробляння інформації 

26.20.3 Автоматичного • Блоки машин # обробляння інформації, 
інші 

26.20.11 Автоматичного • Машини # обробляння інформації 
переносні, масою не більше ніж 10 кг, 
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зокрема лаптопи та ноутбуки; 

органайзери цифрові персональні та 

подібні комп'ютери 

26.20.11-00.00 Автоматичного • Машини # обробляння інформації 
переносні, масою не більше ніж 10 кг, 
зокрема лаптопи та ноутбуки; 

органайзери цифрові персональні та 

подібні комп'ютери 

26.20.13 Автоматичного • Машини # обробляння інформації 
цифрові, що мають в одному корпусі 
принаймні центральний блок 

обробляння інформації, пристрої 
введення та виведення, комбіновані чи 

ні 

26.20.13-00.00 Автоматичного • Машини # обробляння інформації 
цифрові, що мають в одному корпусі 
принаймні центральний блок 

обробляння інформації, пристрої 
введення та виведення, комбіновані чи 

ні 

26.20.14 Автоматичного • Машини # обробляння інформації 
цифрові, подані як системи 

26.20.14-00.00 Автоматичного • Машини # обробляння інформації 
цифрові, подані як системи 

26.20.15 Автоматичного • Машини # обробляння інформації 
цифрові інші, що мають або не мають в 

одному корпусі один або два з таких 

пристроїв: запам'ятовувальні пристрої, 
пристрої введення, пристрої виведення 

26.20.15-00.00 Автоматичного • Машини # обробляння інформації 
цифрові інші, що мають або не мають в 

одному корпусі один або два з таких 

пристроїв: запам'ятовувальні пристрої, 
пристрої введення, пристрої виведення 

26.20.17 Автоматичного • Відеомонітори та відеопроектори, 

використовувані в системі # обробляння 

інформації 

26.20.17-00.00 Автоматичного • Відеомонітори та відеопроектори, 

використовувані в системі # обробляння 

інформації 

26.20.30 Автоматичного • Блоки машин # обробляння інформації, 
інші 

26.20.30-00.00 Автоматичного • Блоки машин # обробляння інформації, 
інші 

26.40.34 Автоматичного • Відеомонітори та відеопроектори, не 
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поєднані в одному корпусі з 
телеприймальною апаратурою та не 
використовувані в системі # обробляння 

інформації 

26.51.7 Автоматичного • Термостати, маностати та інші прилади 

й апаратура для # регулювання чи 

контролювання 

26.51.65 Автоматичного • Прилади й апаратура гідравлічні або 

пневматичні для # регулювання чи 

контролювання 

26.51.65-00.00 Автоматичного • Прилади й апаратура гідравлічні або 

пневматичні для # регулювання чи 

контролювання 

26.51.70 Автоматичного • Термостати, маностати та інші прилади 

й апаратура для # регулювання чи 

контролювання 

26.51.70-90.00 Автоматичного • Прилади й апаратура для # регулювання 

чи контролювання, н. в. і. у. 

26.51.85-50.00 Автоматичного • Частини та приладдя до приладів і 
апаратури для # регулювання чи 

контролювання підкатегорій 26.51.65 та 
26.51.70 

28.13.14-60.00 Автоматичною • Помпи відцентрові з діаметром 

випускного патрубка більше ніж 15 мм, 

багатоступінчасті (зокрема з # 

заливкою) 

28.29.43-50.00 Автоматів • Автомати торговельні (зокрема 
автомати для розмінювання банкнот і 
монет), крім # з умонтованими 

нагрівальними чи охолоджувальними 

пристроями 

28.29.83-50.00 Автоматів • Частини торговельних # (зокрема 

автоматів для розмінювання банкнот і 
монет) 

28.29.83-50.00 Автоматів • Частини торговельних автоматів 

(зокрема # для розмінювання банкнот і 
монет) 

24.10.62-50.00 Автоматна • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для 

буріння та бурових штанг) з нелегованої 
сталі іншої, ніж # сталь 

24.10.61-20.00 Автоматної • Прутки з # сталі 

24.10.62-30.00 Автоматної • Бруски гарячекатані з # сталі 
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24.31.10-10.00 Автоматної • Бруски та стрижні з нелегованої # сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування) 

24.31.10-20.00 Автоматної • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування) з часткою вуглецю менше 

ніж 0,25 мас. %, з квадратним або 

поперечним перерізом, крім 

прямокутного (крім виготовлених з # 

сталі), інші 

24.31.10-30.00 Автоматної • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування) з часткою вуглецю менше 

ніж 0,25 мас. %, з прямокутним або 

іншим поперечним перерізом, крім 

квадратного (крім виготовлених з # 

сталі), інші 

24.31.10-50.00 Автоматної • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування) з часткою вуглецю не 

менше ніж 0,25 мас. %, (крім 

вироблених з # сталі), інші 

29.10.2 Автомобілі • # пасажирські 

29.10.3 Автомобілі • # для перевезення не менше ніж 10 

людей 

29.10.4 Автомобілі • # для перевезення вантажів 

29.10.5 Автомобілі • # спеціальної призначеності 

29.10.21 Автомобілі • # з двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3, нові 

29.10.21-00.00 Автомобілі • # з двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3, нові 
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29.10.22 Автомобілі • # з двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

нові 

29.10.22-30.00 Автомобілі • # з бензиновим двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 

(зокрема автофургони житлові з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), 

крім автомобілів для перевезення не 
менше ніж 10 людей, снігоходів, 

спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів 

29.10.23 Автомобілі • # з поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння з компресійним запалюванням 

(дизелем або напівдизелем), нові 

29.10.23-10.00 Автомобілі • # з дизельним або напівдизельним 

двигуном з об'ємом циліндрів двигуна 

не більше ніж 1500 см3 (крім 

автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, снігоходів, автомобілів 

спеціальних для перевезення гравців у 

гольф і подібних автомобілів) 

29.10.23-30.00 Автомобілі • # з дизельним або напівдизельним 

двигуном з об'ємом циліндрів двигуна 

більше ніж 1500 см3, але не більше від 

2500 см3 (крім автомобілів для 

перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів) 

29.10.23-40.00 Автомобілі • • # з дизельним або напівдизельним 

двигуном з об'ємом циліндрів двигуна 

більше ніж 2500 см3 (крім автомобілів 

для перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів) 

29.10.30 Автомобілі • # для перевезення не менше ніж 10 

людей 

29.10.30-00.00 Автомобілі • # для перевезення не менше ніж 10 

людей 

29.10.41 Автомобілі • # вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), нові 
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29.10.41-10.00 Автомобілі • # вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу не більше 
ніж 5 т (крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі) 

29.10.41-30.00 Автомобілі • # вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу більше ніж 

5 т, але не більше від 20 т (зокрема 
фургони), крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі та тракторів 

29.10.41-40.00 Автомобілі • # вантажні з двигуном внутрішнього 

згоряння поршневим, з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т 
(крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі) 

29.10.42 Автомобілі • # вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням; автомобілі вантажні, 
інші, нові 

29.10.42 Автомобілі • Автомобілі вантажні з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням; # вантажні, 
інші, нові 

29.10.42-00.00 Автомобілі • # вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням; автомобілі вантажні, 
інші, нові 

29.10.42-00.00 Автомобілі • Автомобілі вантажні з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням; # вантажні, 
інші, нові 

29.10.52 Автомобілі • Снігоходи; # спеціальні для перевезення 

гравців у гольф і подібні транспортні 
засоби, з двигунами 

29.10.52-00.00 Автомобілі • Снігоходи; # спеціальні для перевезення 

гравців у гольф і подібні транспортні 
засоби, з двигунами 

29.10.59 Автомобілі • # спеціальної призначеності, н. в. і. у. 

29.10.59-90.00 Автомобілі • # спеціальної призначеності, інші, н. в. і. 
у. 
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20.41.43 Автомобілів • Засоби полірувальні та креми для 

доглядання за взуттям, меблями, 

підлогами, кузовами #, склом або 

металом 

22.11.11 Автомобілів • Шини пневматичні гумові нові до 

легкових # 

22.11.11-00.00 Автомобілів • Шини пневматичні ґумові нові до 

легкових # 

22.11.13 Автомобілів • Шини пневматичні ґумові нові до 

автобусів, вантажних # або для 

використовування в авіації 

22.11.13-55.00 Автомобілів • Шини пневматичні ґумові нові до 

автобусів або вантажних # з індексом 

навантаження не більше ніж 121 

22.11.13-57.00 Автомобілів • Шини пневматичні ґумові нові до 

автобусів або вантажних # з індексом 

навантаження більше ніж 121 

22.11.20-30.00 Автомобілів • Шини ґумові з відновленим 

протектором до легкових # 

22.11.20-90.00 Автомобілів • Шини ґумові з відновленим 

протектором (зокрема використовувані 
в авіації), крім призначених до легкових 

#, автобусів і вантажних автомобілів 

22.11.20-90.00 Автомобілів • Шини ґумові з відновленим 

протектором (зокрема використовувані 
в авіації), крім призначених до легкових 

автомобілів, автобусів і вантажних 

22.29.26 Автомобілів • Фурнітура для меблів, корпусів # і 
подібні вироби з пластмас; статуетки та 
інші оздоблювальні вироби з пластмас 

22.29.26-10.00 Автомобілів • Фурнітура для меблів, корпусів # або 

подібні вироби з пластмас 

26.40.11 Автомобілів • Радіоприймачі (крім призначених для #), 

які можуть функціювати без зовнішніх 

джерел електроживлення 

26.40.11-00.00 Автомобілів • Радіоприймачі (крім призначених для #), 

які можуть функціювати без зовнішніх 

джерел електроживлення 

27.40.12-50.00 Автомобілів • Лампи галогенні з вольфрамовою 

ниткою до мотоциклів і # (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних 

ламп) 

27.40.12-93.00 Автомобілів • Лампи галогенні з вольфрамовою 
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ниткою на напругу більше ніж 100 В 

(крім ультрафіолетових та 
інфрачервоних ламп, ламп до 

мотоциклів і #) 

27.40.12-95.00 Автомобілів • Лампи галогенні з вольфрамовою 

ниткою на напругу не більше ніж 100 В 

(крім ультрафіолетових та 
інфрачервоних ламп, ламп до 

мотоциклів і #) 

27.40.14-60.00 Автомобілів • Лампи розжарювання до мотоциклів і # 

(крім герметичних ламп спрямованого 

світла, галогенних ламп з 
вольфрамовою ниткою) 

27.40.39-10.00 Автомобілів • Устатковання електричне освітлювальне 
та візуальної сигналізації для # (крім 

ламп розжарювання та газорозрядних 

ламп, герметичних ламп спрямованого 

світла, ультрафіолетових, 

інфрачервоних і дугових ламп) 

27.40.42-30.00 Автомобілів • Частини електричних портативних 

ліхтарів, що працюють на сухих 

батарейках, акумуляторах, магнето 

(крім призначених для велосипедів і #) 

28.99.39-75.00 Автомобілів • Столи для казіно, устатковання, 

автоматично обладнане для кегельбану, 

та інші вироби для масових розваг, 
настільні чи кімнатні ігри, зокрема 
столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, 
жетонів або інших подібних предметів, 

більярдів, відеоігор, у які грають за 

допомогою телевізора, гральних карт і 
наборів електричних гоночних # для 

змагальних ігор) 

29.10.22-30.00 Автомобілів • Автомобілі з бензиновим двигуном з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1500 см3 (зокрема автофургони житлові 
з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

3000 см3), крім # для перевезення не 
менше ніж 10 людей, снігоходів, 

спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів 

29.10.22-30.00 Автомобілів • Автомобілі з бензиновим двигуном з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1500 см3 (зокрема автофургони житлові 
з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

3000 см3), крім автомобілів для 
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перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних # для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів 

29.10.22-30.00 Автомобілів • Автомобілі з бензиновим двигуном з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1500 см3 (зокрема автофургони житлові 
з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

3000 см3), крім автомобілів для 

перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

# 

29.10.23-10.00 Автомобілів • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3 (крім # для перевезення не менше 
ніж 10 людей, снігоходів, автомобілів 

спеціальних для перевезення гравців у 

гольф і подібних автомобілів) 

29.10.23-10.00 Автомобілів • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3 (крім автомобілів для перевезення 

не менше ніж 10 людей, снігоходів, # 

спеціальних для перевезення гравців у 

гольф і подібних автомобілів) 

29.10.23-10.00 Автомобілів • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3 (крім автомобілів для перевезення 

не менше ніж 10 людей, снігоходів, 

автомобілів спеціальних для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

#) 

29.10.23-30.00 Автомобілів • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 2500 см3 (крім # для 

перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів) 

29.10.23-30.00 Автомобілів • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 2500 см3 (крім 

автомобілів для перевезення не менше 
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ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних # 

для перевезення гравців у гольф і 
подібних автомобілів) 

29.10.23-30.00 Автомобілів • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 2500 см3 (крім 

автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних 

автомобілів для перевезення гравців у 

гольф і подібних #) 

29.10.23-40.00 Автомобілів • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3 

(крім # для перевезення не менше ніж 10 

людей, снігоходів, спеціальних 

автомобілів для перевезення гравців у 

гольф і подібних автомобілів) 

29.10.23-40.00 Автомобілів • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3 

(крім автомобілів для перевезення не 
менше ніж 10 людей, снігоходів, 

спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

#) 

29.20.10-30.00 Автомобілів • Кузови легкових # та інших моторних 

засобів пересування, призначених 

головним чином для перевезення людей 

(зокрема спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф), крім 

призначених для перевезення не менше 
ніж 10 людей 

29.20.10-30.00 Автомобілів • Кузови легкових автомобілів та інших 

моторних засобів пересування, 

призначених головним чином для 

перевезення людей (зокрема 

спеціальних # для перевезення гравців у 

гольф), крім призначених для 

перевезення не менше ніж 10 людей 

29.20.10-50.00 Автомобілів • Кузови вантажівок, фургонів, автобусів, 

автобусів міжміського сполучення, 

тягачів, самоскидів і # спеціальної 
призначеності, зокрема корпуси 

автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, цілком або неповністю 

складені 

29.20.10-50.00 Автомобілів • Кузови вантажівок, фургонів, автобусів, 
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автобусів міжміського сполучення, 

тягачів, самоскидів і автомобілів 

спеціальної призначеності, зокрема 

корпуси # для перевезення не менше ніж 

10 людей, цілком або неповністю 

складені 

29.31.3 Автомобілів • Частини іншого електричного 

устатковання до # і мотоциклів 

29.31.23 Автомобілів • Устатковання електричне освітлювальне 
та візуальної сигналізації, 
склоочищувачі, антиобмерзлювачі та 
протизапітнювачі до # і мотоциклів 

29.31.23-30.00 Автомобілів • Пристрої електросигналізаційні для 

захисту від крадіжки чи пожежі та 
подібні пристрої для # 

29.31.23-50.00 Автомобілів • Устатковання електричне звукової 
сигналізації для мотоциклів і # 

29.31.23-70.00 Автомобілів • Склоочищувачі, антиобмерзлювачі та 

протизапітнювачі до # і мотоциклів 

29.31.30 Автомобілів • Частини іншого електричного 

устатковання до # і мотоциклів 

29.32.30-61.00 Автомобілів • Радіатори до тягачів, легкових #, 

вантажівок, автокранів, пожежних 

машин, автобетономішалок, 

прибиральних машин, автомобілів для 

поливання вулиць, пересувних 

майстерень, автомобілів радіологічних 

загонів; їхні частини 

29.32.30-61.00 Автомобілів • Радіатори до тягачів, легкових 

автомобілів, вантажівок, автокранів, 

пожежних машин, автобетономішалок, 

прибиральних машин, # для поливання 

вулиць, пересувних майстерень, 

автомобілів радіологічних загонів; їхні 
частини 

29.32.30-61.00 Автомобілів • Радіатори до тягачів, легкових 

автомобілів, вантажівок, автокранів, 

пожежних машин, автобетономішалок, 

прибиральних машин, автомобілів для 

поливання вулиць, пересувних 

майстерень, # радіологічних загонів; 

їхні частини 

32.40.39-20.00 Автомобілів • інструменти та іграшкові музичні 
пристрої; іграшки у наборах або 

комплектах (крім наборів для складання 

моделей у масштабі, дитячих 
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конструкторів та іграшок для 

конструювання, наборів електричних 

гонкових #), іграшки та моделі з 
убудованим моторчиком; зброя 

іграшкова 

32.40.42-50.00 Автомобілів • Набори електричних гонкових # для 

змагальних ігор 

29.10.23-40.00 Автомобілів • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3 

(крім автомобілів для перевезення не 
менше ніж 10 людей, снігоходів, 

спеціальних # для перевезення гравців у 

гольф і подібних автомобілів) 

29.10.41-10.00 Автомобілів-самоскидів • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу не більше 
ніж 5 т (крім #, призначених для 

використання на бездоріжжі) 

29.10.41-30.00 Автомобілів-самоскидів • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу більше ніж 

5 т, але не більше від 20 т (зокрема 
фургони), крім #, призначених для 

використання на бездоріжжі та 
тракторів 

29.10.41-40.00 Автомобілів-самоскидів • Автомобілі вантажні з двигуном 

внутрішнього згоряння поршневим, з 
компресійним запалюванням (дизелем 

або напівдизелем), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т 
(крім #, призначених для використання 

на бездоріжжі) 

28.92.29 Автомобілі-самоскиди • #, призначені для використання на 
бездоріжжі 

28.92.29-00.00 Автомобілі-самоскиди • #, призначені для використання на 
бездоріжжі 

23.12.12-10.00 Автомобілях • Скло безпечне (безосколкове) зміцнене, 

розміром і форматом для використання 

в #, літальних апаратах, суднах, 

космічних літальних апаратах або інших 

транспортних засобах 

23.12.12-50.00 Автомобілях • Скло безпечне (безосколкове) 

багатошарове розміром і форматом для 

використання в #, літальних апаратах, 

суднах, космічних літальних апаратах 
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або інших транспортних засобах 

27.90.7 Автомобільних • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях, 

трамвайних коліях, # дорогах, 

внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.33-30.00 Автомобільних • Частини електричного сигналізаційного, 

убезпечувального устатковання для 

регулювання руху на залізницях і 
трамвайних коліях, # дорогах або 

внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.70 Автомобільних • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях, 

трамвайних коліях, # дорогах, 

внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.70-30.00 Автомобільних • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на # дорогах або 

внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

28.11 Автомобільних • Двигуни та турбіни, крім авіаційних, # і 
мотоциклетних двигунів 

28.11.1 Автомобільних • Двигуни, крім авіаційних, # і 
мотоциклетних двигунів 

28.11.9 Автомобільних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двигунів і турбін, крім 

авіаційних, # і мотоциклетних двигунів 

28.11.99 Автомобільних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двигунів і турбін, крім 

авіаційних, # і мотоциклетних двигунів 

28.11.99-00.00 Автомобільних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двигунів і турбін, крім 

авіаційних, # і мотоциклетних двигунів 

33.12.11 Автомобільних • Ремонтування та технічне 

обслуговування двигунів і турбін, крім 

авіаційних, # і мотоциклетних двигунів 

33.12.11-00.00 Автомобільних • Ремонтування та технічне 
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обслуговування двигунів і турбін, крім 

авіаційних, # і мотоциклетних двигунів 

33.20.50-90.00 Автомобільних • Монтування іншого електричного 

устатковання, крім устатковання 

сигналізації для автомагістралей, # доріг 
і летовищ 

28.22.15 Автонавантажувачі • # з вилковим захватом, інші 
навантажувачі; тягачі, використовувані 
на залізничних платформах 

28.22.15-13.00 Автонавантажувачі • # з вилковим захватом самохідні з 
електродвигуном, з висотою підіймання 

не менше ніж 1 м 

28.22.15-15.00 Автонавантажувачі • # з вилковим захватом самохідні з 
електродвигуном, з висотою підіймання 

менше ніж 1 м 

28.22.15-30.00 Автонавантажувачі • #, з підіймальним чи вантажним 

устаткованням, без електродвигуна 

28.22.15-50.00 Автонавантажувачі • # з вилковим захватом та інші, оснащені 
устаткованням для підіймання та 

переміщування (крім самохідних 

автонавантажувачів) 

25.50.12-50.00 Автонавантажувачів • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і 
кабестанів, домкратів, вилкових 

автонавантажувачів, інших #, 

обладнаних вантажопідіймальними чи 

маніпуляційними пристроями, ліфтів, 

ескалаторів, конвеєрів і вагонів 

канатних доріг або фунікулерів 

28.22.15-50.00 Автонавантажувачів • Автонавантажувачі з вилковим захватом 

та інші, оснащені устаткованням для 

підіймання та переміщування (крім 

самохідних #) 

25.50.12-50.00 Автонавантажувачів • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і 
кабестанів, домкратів, вилкових #, 

інших автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи 

маніпуляційними пристроями, ліфтів, 

ескалаторів, конвеєрів і вагонів 

канатних доріг або фунікулерів 

28.30.86-40.00 Автонапувалки • # для сільськогосподарських тварин 

32.99.13 Авторучки • Ручки креслярські на туш; #, 

стилографи та інші ручки 

32.99.13-50.00 Авторучки • #, стилографи та інші ручки 
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22.19.73-45.00 Автотранспортних • Вироби ґумометалеві до тракторів і # 

засобів 

22.19.73-47.00 Автотранспортних • Вироби ґумові фасонні до тракторів і # 

засобів 

22.19.73-49.00 Автотранспортних • Вироби ґумометалеві, не призначені до 

тракторів і # засобів 

25.72.11 Автотранспортних • Замки висячі та врізні до # засобів і до 

меблів, з недорогоцінних металів 

25.72.11-50.00 Автотранспортних • Замки до # засобів з недорогоцінних 

металів 

25.72.12-70.00 Автотранспортних • Замки (крім висячих замків, замків до # 

засобів, замків до меблів та замків до 

дверей будинків) з недорогоцінних 

металів 

25.72.14 Автотранспортних • Завіси, монтажна арматура, кріплення та 
подібні вироби до # засобів, дверей, 

вікон, меблів, з недорогоцінних металів 

25.72.14-30.00 Автотранспортних • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби до # засобів (крім завіс, 

поворотних роликів, замків і ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-60.00 Автотранспортних • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби, інші (крім призначених 

до # засобів, будівель та меблів), з 
недорогоцінних металів 

33.20.29-10.00 Автотранспортних • Монтування двигунів і турбін (крім 

двигунів літаків, дорожніх # засобів і 
велосипедів) 

28.22.14-60.00 Автотранспортних • Машини та механізми підіймальні, 
призначені для встановлення на 

дорожніх # засобах 

29.20.22 Автотуризму • Причепи та напівпричепи типу 

будиночків для проживання та # 

29.10.22-30.00 Автофургони • Автомобілі з бензиновим двигуном з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1500 см3 (зокрема # житлові з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), 

крім автомобілів для перевезення не 
менше ніж 10 людей, снігоходів, 

спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів 

29.10.22-50.00 Автофургони • # житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим 
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запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 3000 см3 

29.10.23-53.00 Автофургони • # житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1500 см3, але не 
більше від 2500 см3 

29.10.23-55.00 Автофургони • # житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 2500 см3 

29.20.5 Автофургонів • Послуги щодо оснащування житлових # 

і пересувних будиночків 

29.20.50 Автофургонів • Послуги щодо оснащування житлових # 

і пересувних будиночків 

29.20.50-00.00 Автофургонів • Послуги щодо оснащування житлових # 

і пересувних будиночків 

24.45.12 Агломерати • Штейн нікелевий, # оксидів нікелю та 
інші проміжні продукти металургії 
нікелю 

24.45.12-00.00 Агломерати • Штейн нікелевий, # оксидів нікелю та 
інші проміжні продукти металургії 
нікелю 

16.29.23-80.00 Агломерований • Корок # - блоки, плити, листи та смуги, 

плитки будь-якої форми, суцільні 
циліндри чи диски, зокрема корок 

агломерований спучений або корок 

палений (крім пробок і заглушок) 

16.29.23-80.00 Агломерований • Корок агломерований - блоки, плити, 

листи та смуги, плитки будь-якої форми, 

суцільні циліндри чи диски, зокрема 

корок # спучений або корок палений 

(крім пробок і заглушок) 

16.29.24 Агломерований • Корок #; вироби з агломерованого 

корка, н. в. і. у. 

16.29.24-00.00 Агломерований • Корок #; вироби з агломерованого 

корка, н. в. і. у. 

23.52.3 Агломерований • Доломіт кальцинований або # 

23.52.30 Агломерований • Доломіт кальцинований або # 
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23.52.30-50.00 Агломерований • Доломіт # (зокрема доломіт 
гудронований) 

23.62.10-50.00 Агломерованих • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі 
гіпсу, покриті чи армовані папером або 

картоном, крім виробів, # гіпсом, з 
гіпсовим оздобленням 

23.62.10-90.00 Агломерованих • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі 
гіпсу, не покриті чи не армовані 
папером або картоном, крім виробів, # 

гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.91.11 Агломерованих • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні вироби, без обрамлення, 

для обробляння каміння, а також їх 

частини, з природного каменю, з # 

природних або штучних абразивів, чи з 
кераміки 

23.91.11-20.00 Агломерованих • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні вироби без обрамлення з 
# природних або штучних алмазів, крім 

жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або 

подрібнювання 

23.65.11 Агломеровані • Плити, блоки й подібні вироби з 
рослинних волокон, соломи, відходів 

деревини, # з мінеральними 

зв'язувальними речовинами 

23.65.11-00.00 Агломеровані • Плити, блоки та подібні вироби з 
рослинних волокон, соломи, відходів 

деревини, # з мінеральними 

зв'язувальними речовинами 

16.29.23 Агломерованого • Блоки, плити, листи та смуги, плитки 

будь-якої форми, суцільні циліндри, з # 

корка 

16.29.23-20.00 Агломерованого • Пробки та заглушки з # корка для 

високоякісних ігристих вин, вироблених 

у певних регіонах (зокрема пробки із 
шайбами з натурального корка) 

16.29.23-50.00 Агломерованого • Пробки та заглушки з # корка для вин 

(крім високоякісних ігристих вин, 

вироблених у певних регіонах) 

16.29.24 Агломерованого • Корок агломерований; вироби з # корка, 

н. в. і. у. 

16.29.24-00.00 Агломерованого • Корок агломерований; вироби з # корка, 
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н. в. і. у. 

23.70.12 Агломерованого • Камінь оздоблювальний чи будівельний 

оброблений, інший, та вироби з нього; 

гранули штучно забарвлені, інші, та 
порошок з природного каменю; вироби з 
# сланцю 

23.70.12-80.00 Агломерованого • Сланець оброблений та вироби зі 
сланцю чи # сланцю 

25.73.40-23.00 Агломерованого • Інструменти для свердління з робочою 

частиною з алмазу чи # алмазу (крім 

тримачів до механізмів і ручних 

інструментів, що їх використовують для 

буріння порід) 

25.73.40-25.00 Агломерованого • Шлямбури з робочою частиною іншою, 

ніж з алмазу або # алмазу (крім тримачів 

для механізмів і ручних інструментів, 

що їх використовують для буріння 

порід) 

25.73.40-33.00 Агломерованого • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною іншою, ніж з алмазу чи # 

алмазу або зі спеченого карбіду металу, 

призначені для обробляння металу (крім 

інструментів для свердління з робочою 

частиною зі швидкорізальної сталі) 

25.73.40-35.00 Агломерованого • Інструменти для свердління, інші (крім 

тримачів до механізмів та ручних 

інструментів, з робочою частиною з 
алмазу або # алмазу, що їх 

використовують для буріння порід, і 
шлямбурів для обробляння металу) 

25.73.40-37.00 Агломерованого • Інструменти для розточування чи 

протягування з робочою частиною з 
алмазу або # алмазу (крім тримачів до 

механізмів і ручних інструментів, 

інструментів для буріння порід) 

25.73.40-44.00 Агломерованого • Інструменти для розточування чи 

обробляння металу з робочою частиною 

іншою, ніж з алмазу та # алмазу 

25.73.40-45.00 Агломерованого • Інструменти для розточування чи 

протягування (крім тримачів до 

механізмів та ручних інструментів, з 
робочою частиною з алмазу або # 

алмазу, призначених для обробляння 

металу, інструментів для буріння 

ґрунтів) 

25.73.40-48.00 Агломерованого • Інструменти для протягування, для 
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обробляння металу, з робочою 

частиною іншою, ніж з алмазу або # 

алмазу 

25.73.40-83.00 Агломерованого • Леза до викруток з робочою частиною з 
алмазу чи # алмазу (крім тримачів до 

механізмів і ручних інструментів) 

25.73.40-85.00 Агломерованого • Інструменти для зубонарізування з 
робочою частиною іншою, ніж з алмазу 

або # алмазу (крім тримачів до 

механізмів і ручних інструментів) 

25.73.60-23.00 Агломерованого • Фільєри для витягування або 

екструдування металу з робочою 

частиною з алмазу чи # алмазу (крім 

тримачів до механізмів і ручних 

інструментів) 

28.12.15 Агрегати • # гідравлічні 

28.41.22-13.00 Агрегатних • Верстати свердлильні для обробляння 

металу, з числовим програмним 

керуванням (крім # верстатів з лінійним 

переміщенням) 

28.41.22-35.00 Агрегатних • Верстати металорізальні для свердління 

без числового програмного керування 

(крім # верстатів з лінійним 

переміщенням) 

28.41.12 Агрегатні • Центри оброблювальні, верстати # 

однопозиційні та багатопозиційні, для 

обробляння металу 

28.41.12-50.00 Агрегатні • Верстати # (однопозиційні) для 

обробляння металу 

28.41.22-33.00 Агрегатні • Верстати # з лінійним переміщенням 

для обробляння металу свердлінням, 

розточуванням, фрезеруванням, 

нарізуванням зовнішньої чи 

внутрішньої нарізі 

28.25.13-33.00 Агрегатом • Вітрини та прилавки холодильні з 
холодильним # або випарювачем для 

зберігання замороженої їжі 

28.25.13-35.00 Агрегатом • Вітрини та прилавки холодильні з 
холодильним # або випарювачем, інші 
(крім призначених для зберігання 

замороженої їжі) 

28.25.13-50.00 Агрегатом • Меблі з умонтованим холодильним 

устаткованням (крім морозильників 

глибокого заморожування, вітрин і 
прилавків холодильних з холодильним # 
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або випарювачем) 

20.20.9 Агрохімічних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва пестицидів та інших # 

продуктів 

20.20.99 Агрохімічних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва пестицидів та інших # 

продуктів 

20.20.99-00.00 Агрохімічних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва пестицидів та інших # 

продуктів 

20.52.10-80.00 Адгезиви • Клеї готові та інші готові #, н. в. і. у. 

22.21.30-90.00 Адгезивних • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки 

інші з непоруватих пластмас, н. в. і. у., 

неармовані, неламіновані, не укріплені, 
не сполучені паралельно з іншими 

матеріалами (крім самосклеювальних 

виробів, зокрема покривів для підлог, 
стін або стелі підкатегорії 22.23.11 та 

стерильних # засобів для застосування в 

хірургії чи стоматології підтипу 

32.50.50-30.00) 

32.50.50-30.00 Адгезивні • Кетгут хірургічний стерильний; подібні 
стерильні хірургічні перев'язувальні, 
шовні та стерильні # тканини, 

використовувані в хірургії для 

закривання ран; стерильна ламінарія та 

стерильні тампони з ламінарії; засоби 

абсорбувальні кровоспинні хірургічні чи 

стоматологічні стерильні 

20.14.33-85.00 Адипінова • Кислота #; її солі та естери 

22.29.21-70.00 Адитивної • Пластини, листи, плівка, смуги та інші 
пласкі пластмасові форми, 

самосклеювальні, у рулонах, завширшки 

не більше ніж 20 см, з продуктів 

поліприєднання (# полімеризації) (крім 

стрічки пластмасової самосклеювальної 
з покривом, з умістом невулканізованої 
натуральної чи штучної ґуми) 

22.29.22-70.00 Адитивної • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка 

та інші пласкі пластмасові форми 

самосклеювальні, з продуктів 

поліприєднання (# полімеризації), не 

оброблені, крім оброблення поверхні, 
або нарізані на форми, зокрема 

квадратні чи прямокутні, (крім покривів 

на підлогу, стіни або стелі підкатегорії 
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22.23.11) 

25.99.29-87.00 Адресами • Таблички з покажчиками, назвами, # та 
подібні таблички, цифри, літери та інші 
символи (крім підсвічуваних виробів) з 
недорогоцінних металів 

28.13.21-70.00 Адсорбційні • Помпи вакуумні роторні поршневі, з 
ковзними лопатями, молекулярні; помпи 

типу Рутс; помпи дифузійні, кріогенні 
та # 

32.99.52 Аерозолі • Гребінці, заколки на волосся та подібні 
вироби; шпильки на волосся; бігуді; # 

ароматичні та їхні насадки та головки 

25.92.12-30.00 Аерозолів • Тара трубчаста жорстка, з алюмінію, 

місткістю не більше ніж 300 л, на будь-

які речовини, крім стисненого та 
скрапленого газу (не для #) 

25.92.12-60.00 Аерозолів • Тара для #, з алюмінію, місткістю не 

більше ніж 300 л 

32.50.21-80.00 Аерозольної • Апаратура для озонотерапії, кисневої та 

# терапії, апаратура для штучного 

дихання 

26.51.11-50.00 Аеронавігації • Прилади та інструменти для # та 

космічної навігації (крім компасів) 

26.51.11-80.00 Аеронавігації • Прилади та інструменти для навігації 
(зокрема для морської й річкової 
навігації), крім # та космічної навігації, 
компасів 

28.22.15-70.00 Аеропортах • Засоби транспортні самохідні (крім 

оснащених устаткованням для 

підіймання та переміщування, що їх 

використовують на заводах, складах, у 

портах або в # для перевезення вантажів 

на короткі відстані); тягачі, 
використовувані на залізничних 

платформах 

30.30.2 Аеростати • # та дирижаблі; планери, дельтаплани та 
інші безмоторні літальні апарати 

30.30.20 Аеростати • # та дирижаблі; планери, дельтаплани та 
інші безмоторні літальні апарати 

30.30.20-00.00 Аеростати • # та дирижаблі; планери, дельтаплани та 
інші безмоторні літальні апарати 

13.20.44 Ажурного • Тканини # переплетення (крім вузьких 

тканин) 
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13.20.44-00.00 Ажурного • Тканини # переплетення (крім вузьких 

тканин) 

23.99.11 Азбестове • Волокно # оброблене; суміші на основі 
азбесту чи карбонату магнію; вироби з 
цих сумішей чи азбесту; матеріали 

фрикційні для гальм, зчеплення та будь-

яких пристроїв, немонтовані 

23.99.11-00.00 Азбестове • Волокно # оброблене; суміші на основі 
азбесту чи карбонату магнію; вироби з 
цих сумішей чи азбесту; матеріали 

фрикційні для гальм, зчеплення та будь-

яких пристроїв, немонтовані 

14.19.43 Азбестових • Убори наголовні інші, крім наголовних 

ґумових або пластмасових уборів, 

захисних наголовних уборів, # 

наголовних уборів; стрічки капелюшні, 
прокладки, підкладки, чохли, основи 

капелюшні та каркаси, козирки та 

зав'язки до наголовних уборів 

14.19.43-00.00 Азбестових • Убори наголовні інші, крім наголовних 

гумових або пластмасових уборів, 

захисних наголовних уборів, # 

наголовних уборів; стрічки капелюшні, 
прокладки, підкладки, чохли, основи 

капелюшні та каркаси, козирки та 

зав'язки до наголовних уборів 

23.65.12 Азбестоцементу • Вироби з #, цементу з волокнами 

целюлози чи з подібних матеріалів 

23.65.12-20.00 Азбестоцементу • Вироби з #, цементу з волокнами 

целюлози чи з подібних сумішей 

волокон (азбесту, целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин з. 
умістом азбесту 

23.65.12-20.00 Азбесту • Вироби з азбестоцементу, цементу з 
волокнами целюлози чи з подібних 

сумішей волокон (#, целюлози або 

інших рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин з 
умістом азбесту 

23.65.12-20.00 Азбесту • Вироби з азбестоцементу, цементу з 
волокнами целюлози чи з подібних 

сумішей волокон (азбесту, целюлози або 
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інших рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин з 
умістом # 

23.65.12-40.00 Азбесту • Листи, панелі, плитка та подібні вироби 

з цементу з волокнами целюлози чи з 
подібних сумішей волокон (целюлози 

або інших рослинних волокон, 

синтетичних полімерів, скляних чи 

металевих волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту # 

23.65.12-60.00 Азбесту • Труби, трубки та фітинги для труб і 
трубок з цементу з волокнами целюлози 

чи з подібних сумішей волокон 

(целюлози або інших рослинних 

волокон, синтетичних полімерів, 

скляних чи металевих волокон) і 
цементу або інших гідравлічних 

зв'язувальних речовин, без умісту # 

23.65.12-80.00 Азбесту • Вироби з цементу з волокнами 

целюлози чи з подібних сумішей 

волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту # (крім листів, панелей, плитки й 

подібних виробів, зокрема труб, трубок і 
фітингів для труб і трубок) 

23.99.11 Азбесту • Волокно азбестове оброблене; суміші на 
основі # чи карбонату магнію; вироби з 
цих сумішей чи азбесту; матеріали 

фрикційні для гальм, зчеплення та будь-

яких пристроїв, немонтовані 

23.99.11 Азбесту • Волокно азбестове оброблене; суміші на 
основі азбесту чи карбонату магнію; 

вироби з цих сумішей чи #; матеріали 

фрикційні для гальм, зчеплення та будь-

яких пристроїв, немонтовані 

23.99.11-00.00 Азбесту • Волокно азбестове оброблене; суміші на 
основі # чи карбонату магнію; вироби з 
цих сумішей чи азбесту; матеріали 

фрикційні для гальм, зчеплення та будь-

яких пристроїв, немонтовані 

23.99.11-00.00 Азбесту • Волокно азбестове оброблене; суміші на 
основі азбесту чи карбонату магнію; 
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вироби з цих сумішей чи #; матеріали 

фрикційні для гальм, зчеплення та будь-

яких пристроїв, немонтовані 

20.14.33-83.00 Азелаїнова • Кислота щавелева, #, малеїнова, інші 
кислоти цикланові, цикленові, їхні солі 

20.13.64 Азиди • Фосфіди; карбіди; гідриди; нітриди; #; 

силіциди та бориди 

20.13.64-80.00 Азиди • Фосфіди (крім ферофосфорів) 

визначеного чи невизначеного хімічного 

складу; гідриди, нітриди, #, силіциди та 

бориди, визначеного чи невизначеного 

хімічного складу, крім сполук, що є 
карбідами підтипу 20.13.64-50.00 

20.13.62-80.00 Азидів • Солі неорганічних кислот або 

пероксокислот (крім # і подвійних чи 

комплексних силікатів) 

20.14.44-20.00 Азоксисполуки • Діазо-, азо- чи # 

20.11.11 Азот • Водень, аргон, інертні гази, # і кисень 

20.11.11-60.00 Азот • # 

20.15.71-30.00 Азот • Добрива з умістом азоту, фосфору та 

калію не менше ніж 10 мас. % в 

перерахунку на чистий # 

20.15.71-80.00 Азот • Добрива з умістом азоту, фосфору та 

калію менше ніж 10 мас. % в 

перерахунку на чистий # 

20.15.79 Азот • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

двох чи трьох поживних елементів (#, 

фосфат, калій), н. в. і. у. 

20.15.79-30.00 Азот • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

двох чи трьох поживних елементів (#, 

фосфат, калій), у таблетках чи в 

подібній формі або в пакованнях масою 

брутто не більше ніж 10 кг 

20.15.1 Азотна • Кислота #; кислоти сульфоазотні; аміак 

20.15.10 Азотна • Кислота #; кислоти сульфоазотні; аміак 

20.15.10-50.00 Азотна • Кислота #; кислоти сульфоазотні 

20.14.44 Азотними • Сполуки з іншими # функційними 

групами 

20.14.44-90.00 Азотними • Сполуки з іншими # функційними 

групами (крім ізоціанатів) 

20.14.4 Азотною • Сполуки органічні з # функційною 

групою 
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20.15.9 Азотовмісних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва добрив і # сполук 

20.15.99 Азотовмісних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва добрив і # сполук 

20.15.99-00.00 Азотовмісних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва добрив і # сполук 

20.11.12-70.00 Азоту • Оксиди # 

20.11.12-90.00 Азоту • Сполуки неметалів кисневмісні 
неорганічні (крім триоксиду сірки 

(сірчаного ангідриду); триоксиду 

миш'яку, оксиду #, діоксиду кремнію, 

діоксиду сірки, діоксиду вуглецю) 

20.14.52-30.00 Азоту • Сполуки гетероциклічні лише з 
гетероатомом(-ами) #; сполуки, що 

мають у структурі неконденсоване 
імідазольне кільце (крім гідантоїну та 
його похідних) 

20.14.52-80.00 Азоту • Сполуки, що мають у структурі 
неконденсоване піридинове кільце чи 

хінолінові або ізохінолінові цикли без 
наступної конденсації; лактами; інші 
гетероциклічні сполуки лише з 
гетероатомом # 

20.15.31-30.00 Азоту • Сечовина (крім у таблетках або в 

подібній формі чи в пакованнях масою 

брутто не більше ніж 10 кг) з умістом 

більше ніж 45 мас. % # в перерахунку на 

сухий безводний продукт 

20.15.31-80.00 Азоту • Сечовина (крім у таблетках або в 

подібній формі чи в пакованнях масою 

брутто не більше ніж 10 кг) з умістом не 

більше ніж 45 мас. % # в перерахунку на 

сухий безводний продукт 

20.15.35-30.00 Азоту • Суміші нітрату амонію з карбонатом 

кальцію, з умістом # не більше ніж 28 

мас. % 

20.15.35-80.00 Азоту • Суміші нітрату амонію з карбонатом 

кальцію, з умістом # більше ніж 28 мас. 
% 

20.15.71 Азоту • Добрива мінеральні або хімічні з 
умістом трьох поживних елементів: #, 

фосфору та калію 

20.15.71-30.00 Азоту • Добрива з умістом #, фосфору та калію 

не менше ніж 10 мас. % в перерахунку 

на чистий азот 
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20.15.71-80.00 Азоту • Добрива з умістом #, фосфору та калію 

менше ніж 10 мас. % в перерахунку на 

чистий азот 

20.15.74 Азоту • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

двох поживних елементів: # та фосфору 

20.15.74-00.00 Азоту • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

двох поживних елементів: # та фосфору 

20.15.75 Азоту • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

двох поживних елементів: # та калію 

20.15.75-00.00 Азоту • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

двох поживних елементів: # та калію 

21.10.3 Азоту • Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні 
сполуки лише з гетероатомом(-ами) #, 

що мають у структурі неконденсоване 
піразинове кільце, піримідинове кільце, 
піперазольне кільце чи фенотіазинову 

кільцеву систему без подальшої 
конденсації; гідантоїн та його похідні; 
сульфонаміди 

21.10.31 Азоту • Лактони, н. в. і. у., сполуки 

гетероциклічні лише з гетероатомом(-

ами) #, що мають у структурі 
неконденсоване піразольне кільце, 
піримідинове кільце, піперазинове 

кільце чи фенотіазинову кільцеву 

систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн і його похідні 

32.20.13 Акордеони • Органи духові клавішні, фісгармонії та 
подібні інструменти; # та подібні 
інструменти; гармоніки губні; 
інструменти духові 

32.20.13-40.00 Акордеони • # та подібні інструменти; гармоніки 

губні 

20.14.33-10.00 Акрилова • Кислота # та її солі та інші 
монокарбонові кислоти 

20.30.11 Акрилових • Фарби та лаки на основі # або вінілових 

полімерів, у водному середовищі 

20.30.11-50.00 Акрилових • Фарби та лаки на основі # і вінілових 

полімерів, дисперговані чи розчинені у 

водному середовищі (зокрема емалі та 
політури) 

20.30.12 Акрилових • Фарби та лаки на основі поліестерів, # і 
вінілових полімерів, у неводних 

середовищах; розчини 
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20.30.12-30.00 Акрилових • Фарби та лаки на основі # і вінілових 

полімерів, дисперговані або розчинені у 

неводних середовищах з умістом 

розчинника більше ніж 50 мас. % 

розчину, зокрема емалі та політури 

20.30.12-50.00 Акрилових • Фарби та лаки на основі # і вінілових 

полімерів, інші 

22.21.30-59.00 Акрилових • Пластини, листи, плівка, фольга та 
стрічки з полімерів вінілхлориду, інші, з 
інших # полімерів, неармовані або не 
з'єднані з іншими матеріалами, н. в. і. у. 

20.14.33-20.00 Акрилової • Естери # кислоти 

20.14.43-50.00 Акрилонітрил • # 

20.16.20-90.00 Акрилонітрилбутадієнстиролу • Полімери стиролу, у первинних формах 

(крім полістиролу, співполімерів 

стиролакрилонітрилу (SAN) і # (ABS)) 

20.14.43-70.00 Акрилонітрилу • Сполуки з нітрильною функційною 

групою (крім #, 1-ціаногуаніду 

(диціандіаміду)) 

20.60.11-40.00 Акрилу • Джгути та волокна з #, не піддані 
кардочесанню чи гребенечесанню та не 
оброблені іншим способом 

14.19 Аксесуари • Одяг інший та # 

14.19.1 Аксесуари • Одяг дитячий, спортивні костюми та 
інший одяг, # та деталі одягу, 

трикотажні 

14.19.2 Аксесуари • Одяг дитячий, одяг інший та # одягу 

інші, з текстильного полотна, крім 

трикотажних 

14.19.3 Аксесуари • # одягу з натуральної шкіри; одяг, 
виготовлений з фетру чи нетканих 

полотен; одяг готовий, з текстильних 

полотен з покривом 

14.19.11 Аксесуари • Одяг і # одягу дитячі, трикотажні 

14.19.11-00.00 Аксесуари • Одяг і # одягу дитячі, трикотажні 

14.19.19 Аксесуари • # одягу та деталі одягу чи аксесуарів 

одягу готові, інші, трикотажні 

14.19.19-60.00 Аксесуари • # та деталі одягу, трикотажні (крім 

рукавичок, рукавиць, мітенок, шалей, 

шарфів, хусток, кашне, мантилей і 
вуалей) 

14.19.21 Аксесуари • Одяг і # одягу дитячі, з текстильного 
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полотна, крім трикотажних 

14.19.21-00.00 Аксесуари • Одяг і # одягу дитячі, з текстильного 

полотна, крім трикотажних 

14.19.23 Аксесуари • Хусточки носові, шалі, шарфи, вуалі, 
краватки, хустки-краватки, рукавички та 
інші готові # одягу; деталі одягу чи 

аксесуарів одягу, з текстильного 

полотна, крім трикотажних, н. в. і. у. 

14.19.23-93.00 Аксесуари • # одягу, з текстилю (крім трикотажних 

шалей, шарфів, хусток і кашне, 
мантилей і вуалей, краваток, краваток-

метеликів і хусток-краваток, рукавичок, 

рукавиць і мітенок) 

14.19.31 Аксесуари • # одягу з натуральної чи композиційної 
шкіри, крім спортивних рукавичок 

14.19.31-90.00 Аксесуари • # одягу, з натуральної чи композиційної 
шкіри (крім рукавичок, рукавиць і 
мітенок, поясів, пасків і патронташів) 

14.20.1 Аксесуари • Предмети одягу, # одягу та інші вироби 

з хутрових шкурок, крім наголовних 

уборів 

14.20.10 Аксесуари • Предмети одягу, # одягу та інші вироби 

з хутрових шкурок, крім наголовних 

уборів 

14.20.10-30.00 Аксесуари • Предмети одягу, # одягу з хутрових 

шкурок (крім капелюхів і неголовних 

уборів) 

22.19.6 Аксесуари • Предмети одягу та # одягу з 
вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

22.19.60 Аксесуари • Одяг та # з вулканізованої ґуми (крім 

виготовлених з твердої ґуми) 

22.19.60-00.00 Аксесуари • Одяг та # з вулканізованої ґуми (крім 

виготовлених з твердої ґуми) 

22.29.1 Аксесуари • Одяг і # до нього (зокрема рукавички), 

пластмасові 

22.29.10 Аксесуари • Одяг і # до нього (зокрема рукавички), 

пластмасові 

22.29.10-00.00 Аксесуари • Одяг і # до нього (зокрема рукавички), 

пластмасові 

32.40.13 Аксесуари • Частини та # до ляльок, що зображують 

людей 
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32.40.13-00.00 Аксесуари • Частини та # до ляльок, що зображують 

людей 

14.19.9 Аксесуарів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва іншого одягу та # 

14.19.19 Аксесуарів • Аксесуари одягу та деталі одягу чи # 

одягу готові, інші, трикотажні 

14.19.23 Аксесуарів • Хусточки носові, шалі, шарфи, вуалі, 
краватки, хустки-краватки, рукавички та 
інші готові аксесуари одягу; деталі 
одягу чи # одягу, з текстильного 

полотна, крім трикотажних, н. в. і. у. 

14.19.23-95.00 Аксесуарів • Деталі одягу чи # одягу, з текстилю 

(крім трикотажних бюстгальтерів, 

поясів і корсетів, підтяжок, підв'язок і 
круглих підв'язок) 

14.19.99 Аксесуарів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва іншого одягу та # 

14.19.99-00.00 Аксесуарів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва іншого одягу та # 

14.20.10-90.00 Аксесуарів • Вироби з хутрових шкурок (крім 

предметів одягу, # одягу, капелюхів і 
наголовних уборів) 

28.12.15-80.00 Аксіально-поршневих • Помпи гідравлічні (крім #, радіально-

поршневих, шестеренчастих, лопатевих) 

28.12.15-30.00 Аксіально-поршневі • Помпи гідравлічні (#) 

25.94.11-73.00 Активна • Ґвинти самонарізні з нержавкої сталі 
(крім ґвинтових механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

або які працюють як # частина машини) 

25.94.11-75.00 Активна • Ґвинти самонарізні із заліза чи сталі 
(крім виготовлених з нержавкої сталі, 
ґвинтових механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

або які працюють як # частина машини) 

25.94.13-40.00 Активна • Ґвинти, болти та гайки (крім 

загострених ґвинтів, ґвинтових 

заглушок, ґвинтових механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

та які працюють як # частина машини, 

гаків, кілець з ґвинтом) 

20.59.59-20.00 Активних • Піролігніти, татрат кальцію 

неочищений, цитрат кальцію 

неочищений, засоби антикорозійні, з 
умістом амінів як # складників 
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26.12.10-80.00 Активні • Схеми пасивні (зокрема схеми з 
резисторів і/або конденсаторів), крім 

матриць безкорпусних резисторів; 

матриць безкорпусних конденсаторів; 

схем, що мають # складники; гібридних 

схем 

20.59.54 Активоване • Вугілля # 

20.59.54-00.00 Активоване • Вугілля # 

26.51.51-79.00 Актинометри • Гідрометри, гігрометри та психрометри 

неелектронні (зокрема гігрографи, 

термо-гігрографи, баро-термо-

гігрографи, #, бароскопи), крім 

радіозондів для атмосферного 

зондування 

27.51.25 Акумулювальні • Водонагрівачі електричні надшвидкого 

нагрівання чи #; нагрівані електричні 
занурювані 

27.51.25-50.00 Акумулювальні • Водонагрівачі електричні (зокрема #), 

крім надшвидкого нагрівання 

27.52.14 Акумулювальні • Водонагрівачі неелектричні 
надшвидкого нагрівання чи # 

27.52.14-00.00 Акумулювальні • Водонагрівачі неелектричні 
надшвидкого нагрівання чи # 

27.40.21 Акумуляторах • Ліхтарі електричні портативні, що 

працюють на сухих батарейках, #, 

магнето 

27.40.21-00.00 Акумуляторах • Ліхтарі електричні портативні, що 

працюють на сухих батарейках, #, 

магнето 

27.40.42-30.00 Акумуляторах • Частини електричних портативних 

ліхтарів, що працюють на сухих 

батарейках, #, магнето (крім 

призначених для велосипедів і 
автомобілів) 

27.2 Акумулятори • Батареї та # 

27.20 Акумулятори • Батареї та # 

27.20.2 Акумулятори • # електричні та частини до них 

27.20.21 Акумулятори • # свинцеві для запуску поршневих 

двигунів 

27.20.21-00.00 Акумулятори • # свинцеві для запуску поршневих 

двигунів 

27.20.22 Акумулятори • # свинцеві, крім акумуляторів для 
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запуску поршневих двигунів 

27.20.22-10.00 Акумулятори • # свинцеві тягові (крім 

використовуваних для запуску 

поршневих двигунів) 

27.20.22-50.00 Акумулятори • # свинцеві (крім тягових та 
використовуваних для запуску 

поршневих двигунів) 

27.20.23 Акумулятори • # нікель-кадмієві, гідридно-нікелеві, 
літій-іонні, літій-полімерні, залізо-

нікелеві та інші електричні акумулятори 

27.20.23 Акумулятори • Акумулятори нікель-кадмієві, гідридно-

нікелеві, літій-іонні, літій-полімерні, 
залізо-нікелеві та інші електричні # 

27.20.23-00.00 Акумулятори • # нікель-кадмієві, гідридно-нікелеві, 
літій-іонні, літій-полімерні, залізо-

нікелеві та інші електричні акумулятори 

27.20.23-00.00 Акумулятори • Акумулятори нікель-кадмієві, гідридно-

нікелеві, літій-іонні, літій-полімерні, 
залізо-нікелеві та інші електричні # 

27.11.50-33.00 Акумуляторів • Пристрої для заряджання # 

27.11.50-70.00 Акумуляторів • Перетворювачі статичні (крім 

полікристалічних напівпровідників, 

перетворювачів до зварювального 

устатковання без зварювальних головок 

або приладдя, пристроїв для заряджання 

#, випрямлячів, інверторів) 

27.20.9 Акумуляторів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва батарей і # 

27.20.22 Акумуляторів • Акумулятори свинцеві, крім # для 

запуску поршневих двигунів 

27.20.24 Акумуляторів • Частини електричних #, зокрема 
сепаратори 

27.20.24-00.00 Акумуляторів • Частини електричних #, зокрема 
сепаратори 

27.20.99 Акумуляторів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва батарей і # 

27.20.99-00.00 Акумуляторів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва батарей і # 

31.00.20-30.00 Акустичних • Частини металевих меблів, крім частин 

до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних 

меблів, сидінь, перукарських крісел до 

спеціально сконструйованих меблів до 
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високоякісних # систем, відеоапаратури 

чи телеапаратури 

31.00.20-50.00 Акустичних • Частини дерев'яних меблів, крім частин 

до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних 

меблів, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до 

високоякісних # систем, відеоапаратури 

чи телеапаратури 

31.00.20-90.00 Акустичних • Частини інших, ніж з дерева чи металу 

меблів, крім частин до медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних меблів, сидінь, 

перукарських крісел - до спеціально 

сконструйованих меблів до 

високоякісних # систем, відеоапаратури 

чи телеапаратури 

31.09.14-30.00 Акустичних • Меблі з пластмаси, крім медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних меблів - корпусів і шаф, 

спеціально сконструйованих до 

високоякісних # систем, відеоапаратури 

чи телеапаратури 

31.09.14-50.00 Акустичних • Меблі з інших матеріалів, ніж метал, 

дерево чи пластмаса, крім сидінь, 

корпусів і шаф, спеціально 

сконструйованих до високоякісних # 

систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

20.20.19-30.00 Алдрин • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: # (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); 

диносеб (ISO), його солі чи його естери; 

етилендиб-ромід (ISO); етилендихлорид 

(ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол 

(ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), 

зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні 
сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-

метіл (ISO); пентахлорфенол (ISO); 

фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-Т (ISO) (2, 4, 

5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її 
солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подзні як готові 
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препарати або вироби 

23.70.11 Алебастр • Мармур, травертин, # оброблені та 
вироби з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних виробів); гранули та 
порошок з мармуру, травертину, 

алебастру, штучно забарвлені 

23.70.11-00.00 Алебастр • Мармур, травертин, # оброблені та 
вироби з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних виробів); гранули та 
порошок з мармуру, травертину, 

алебастру, штучно забарвлені 

23.70.11 Алебастру • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та вироби з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних виробів); гранули та 
порошок з мармуру, травертину, #, 

штучно забарвлені 

23.70.11-00.00 Алебастру • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та вироби з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних виробів); гранули та 
порошок з мармуру, травертину, #, 

штучно забарвлені 

21.10.5 Алкалоїди • Провітаміни, вітаміни й гормони; 

глікозиди та # рослинного походження 

та їхні похідні; антибіотики 

21.10.53 Алкалоїди • Глікозиди, # рослинного походження, 

їхні солі, ефіри, естери та інші похідні 

21.10.53-00.00 Алкалоїди • Глікозиди, # рослинного походження, 

їхні солі, ефіри, естери та інші похідні 

21.20.13 Алкалоїдів • Ліки, з умістом # або їхніх похідних, але 
не гормонів чи антибіотиків 

21.20.13-10.00 Алкалоїдів • Ліки, з умістом # або їхніх похідних, не 
розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.13-40.00 Алкалоїдів • Ліки, з умістом # або їхніх похідних, 

розфасовані для роздрібної торгівлі 

20.16.40-70.00 Алкідних • Поліестери ненасичені рідинні, у 

первинних формах (крім поліацеталів, 

поліефірів, епоксидних смол, 

полікарбонатів, # смол, 

поліетилентерефталату) 

20.16.40-80.00 Алкідних • Поліестери ненасичені, у первинних 

формах (крім рідинних поліестерів, 

поліацеталів, поліефірів, епоксидних 

смол, полікарбонатів, # смол, 

поліетилентерефталату) 
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20.16.40-90.00 Алкідних • Поліестери, у первинних формах (крім 

поліацеталів, поліефірів, епоксидних 

смол, полікарбонатів, # смол, 

поліетилентерефталату, інших 

ненасичених поліестерів) 

20.59.56 Алкілбензоли • Засоби для травлення; флюси; 

прискорювачі вулканізації каучуку 

готові; пластифікатори та стабілізатори 

для каучуку чи пластмас багатоскладові; 
препарати каталітичні, н. в. і. у.; # та 

алкілнафталіни у сумішах, н. в. і. у. 

20.59.56-70.00 Алкілбензоли • # у сумішах, алкілнафталіни в сумішах, 

інші, ніж у підкатегоріях 20.14.73 чи 

20.14.12 

20.59.56 Алкілнафталіни • Засоби для травлення; флюси; 

прискорювачі вулканізації каучуку 

готові; пластифікатори та стабілізатори 

для каучуку чи пластмас багатоскладові; 
препарати каталітичні, н. в. і. у.; 

алкілбензоли та # у сумішах, н. в. і. у. 

20.59.56-70.00 Алкілнафталіни • Алкілбензоли у сумішах, # в сумішах, 

інші, ніж у підкатегоріях 20.14.73 чи 

20.14.12 

10.82.22-43.00 Алкоголю • Вироби шоколадні, з умістом # (крім 

виробів у блоках, плитках чи брусках) 

10.82.22-45.00 Алкоголю • Вироби шоколадні (крім виробів з 
умістом #, виробів у блоках, плитках чи 

брусках) 

11.03.1 Алкоголю • Напої інші, отримані бродінням 

(наприклад, сидр, грушевий сидр 

(перрі), медовий напій); напої змішані з 
умістом # 

11.03.10 Алкоголю • Напої інші, отримані бродінням 

(наприклад, сидр, грушевий сидр 

(перрі), медовий напій); напої змішані з 
умістом # 

11.03.10-00.00 Алкоголю • Напої інші, отримані бродінням 

(наприклад, сидр, грушевий сидр 

(перрі), медовий напій); напої змішані з 
умістом # 

11.01.9 Алкогольних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дистильованих # напоїв 

11.01.99 Алкогольних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дистильованих # напоїв 

11.01.99-00.00 Алкогольних • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва дистильованих # напоїв 

32.12.12 Алмази • # технічні оброблені; пил і порошок 

природного чи синтетичного 

дорогоцінного або напівдорогоцінного 

каміння 

32.12.12-00.00 Алмази • # технічні оброблені; пил і порошок 

природного чи синтетичного 

дорогоцінного або напівдорогоцінного 

каміння 

23.91.11-20.00 Алмазів • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні вироби без обрамлення з 
агломерованих природних або штучних 

#, крім жорен і точильних каменів, 

призначених для мелення, шліфування 

або подрібнювання 

25.73.40-23.00 Алмазу • Інструменти для свердління з робочою 

частиною з # чи агломерованого алмазу 

(крім тримачів до механізмів і ручних 

інструментів, що їх використовують для 

буріння порід) 

25.73.40-23.00 Алмазу • Інструменти для свердління з робочою 

частиною з алмазу чи агломерованого # 

(крім тримачів до механізмів і ручних 

інструментів, що їх використовують для 

буріння порід) 

25.73.40-25.00 Алмазу • Шлямбури з робочою частиною іншою, 

ніж з # або агломерованого алмазу (крім 

тримачів для механізмів і ручних 

інструментів, що їх використовують для 

буріння порід) 

25.73.40-25.00 Алмазу • Шлямбури з робочою частиною іншою, 

ніж з алмазу або агломерованого # (крім 

тримачів для механізмів і ручних 

інструментів, що їх використовують для 

буріння порід) 

25.73.40-33.00 Алмазу • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною іншою, ніж з # чи 

агломерованого алмазу або зі спеченого 

карбіду металу, призначені для 

обробляння металу (крім інструментів 

для свердління з робочою частиною зі 
швидкорізальної сталі) 

25.73.40-33.00 Алмазу • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною іншою, ніж з алмазу чи 

агломерованого # або зі спеченого 

карбіду металу, призначені для 
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обробляння металу (крім інструментів 

для свердління з робочою частиною зі 
швидкорізальної сталі) 

25.73.40-35.00 Алмазу • Інструменти для свердління, інші (крім 

тримачів до механізмів та ручних 

інструментів, з робочою частиною з # 

або агломерованого алмазу, що їх 

використовують для буріння порід, і 
шлямбурів для обробляння металу) 

25.73.40-35.00 Алмазу • Інструменти для свердління, інші (крім 

тримачів до механізмів та ручних 

інструментів, з робочою частиною з 
алмазу або агломерованого #, що їх 

використовують для буріння порід, і 
шлямбурів для обробляння металу) 

25.73.40-37.00 Алмазу • Інструменти для розточування чи 

протягування з робочою частиною з # 

або агломерованого алмазу (крім 

тримачів до механізмів і ручних 

інструментів, інструментів для буріння 

порід) 

25.73.40-37.00 Алмазу • Інструменти для розточування чи 

протягування з робочою частиною з 
алмазу або агломерованого # (крім 

тримачів до механізмів і ручних 

інструментів, інструментів для буріння 

порід) 

25.73.40-44.00 Алмазу • Інструменти для розточування чи 

обробляння металу з робочою частиною 

іншою, ніж з # та агломерованого 

алмазу 

25.73.40-44.00 Алмазу • Інструменти для розточування чи 

обробляння металу з робочою частиною 

іншою, ніж з алмазу та агломерованого 

# 

25.73.40-45.00 Алмазу • Інструменти для розточування чи 

протягування (крім тримачів до 

механізмів та ручних інструментів, з 
робочою частиною з # або 

агломерованого алмазу, призначених 

для обробляння металу, інструментів 

для буріння ґрунтів) 

25.73.40-45.00 Алмазу • Інструменти для розточування чи 

протягування (крім тримачів до 

механізмів та ручних інструментів, з 
робочою частиною з алмазу або 

агломерованого #, призначених для 
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обробляння металу, інструментів для 

буріння ґрунтів) 

25.73.40-48.00 Алмазу • Інструменти для протягування, для 

обробляння металу, з робочою 

частиною іншою, ніж з # або 

агломерованого алмазу 

25.73.40-48.00 Алмазу • Інструменти для протягування, для 

обробляння металу, з робочою 

частиною іншою, ніж з алмазу або 

агломерованого # 

25.73.40-83.00 Алмазу • Леза до викруток з робочою частиною з 
# чи агломерованого алмазу (крім 

тримачів до механізмів і ручних 

інструментів) 

25.73.40-83.00 Алмазу • Леза до викруток з робочою частиною з 
алмазу чи агломерованого # (крім 

тримачів до механізмів і ручних 

інструментів) 

25.73.40-85.00 Алмазу • Інструменти для зубонарізування з 
робочою частиною іншою, ніж з # або 

агломерованого алмазу (крім тримачів 

до механізмів і ручних інструментів) 

25.73.40-85.00 Алмазу • Інструменти для зубонарізування з 
робочою частиною іншою, ніж з алмазу 

або агломерованого # (крім тримачів до 

механізмів і ручних інструментів) 

25.73.60-23.00 Алмазу • Фільєри для витягування або 

екструдування металу з робочою 

частиною з # чи агломерованого алмазу 

(крім тримачів до механізмів і ручних 

інструментів) 

25.73.60-23.00 Алмазу • Фільєри для витягування або 

екструдування металу з робочою 

частиною з алмазу чи агломерованого # 

(крім тримачів до механізмів і ручних 

інструментів) 

25-73.40-81.00 Алмазу • Деталі змінні до ручних інструментів з 
робочою частиною з # 

24.42.23 Алюмінієвий • Дріт # 

24.42.23-30.00 Алюмінієвим • Дріт з нелегованого алюмінію (крім 

ізольованих електричних проводів і 
кабелів, троса й армованого # дротом 

корду, багатожильного проводу й 

кабелю) 

24.42.23-50.00 Алюмінієвим • Дріт з алюмінієвих сплавів (крім 
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ізольованих електричних проводів і 
кабелів, троса й армованого # дротом 

корду, багатожильного проводу й 

кабелю) 

24.42.2 Алюмінієвих • Напівфабрикати з алюмінію та # сплавів 

24.42.11-30.00 Алюмінієвих • Алюміній необроблений нелегований 

(крім # порошку та луски) 

24.42.11-53.00 Алюмінієвих • Сплави алюмінієві необроблені у 

первинній формі (крім # порошку та 
луски) 

24.42.11-55.00 Алюмінієвих • Сплави алюмінієві необроблені у 

вторинній формі (крім # порошку та 
луски) 

24.42.22-50.00 Алюмінієвих • Бруски, прутки, профілі та порожнисті 
профілі з # сплавів (крім прутків і 
профілів, готових для використовування 

в конструкціях) 

24.42.23-50.00 Алюмінієвих • Дріт з # сплавів (крім ізольованих 

електричних проводів і кабелів, троса й 

армованого алюмінієвим дротом корду, 

багатожильного проводу й кабелю) 

24.42.24-50.00 Алюмінієвих • Пластини, листи та стрічки з # сплавів, 

завтовшки більше ніж 0,2 мм 

24.42.26-50.00 Алюмінієвих • Труби та трубки з # сплавів (крім 

порожнистих профілів, фітингів до труб 

і трубок, гнучких трубопроводів, труб і 
трубок, готових до використовування в 

конструкціях, частинах машин або 

транспортних засобів чи в інших 

механізмах) 

25.92.13-70.00 Алюмінієвих • Заглушки, затички, ковпачки та 
накривки з недорогоцінних металів 

(крім свинцевих, корончастих пробок, # 

затичок, заглушок, ковпачків і накривок, 

діаметром більше ніж 21 мм) 

24.42.11-53.00 Алюмінієві • Сплави # необроблені у первинній 

формі (крім алюмінієвих порошку та 

луски) 

24.42.11-55.00 Алюмінієві • Сплави # необроблені у вторинній 

формі (крім алюмінієвих порошку та 

луски) 

24.42.21 Алюмінієві • Порошки та луска # 

24.42.21-00.00 Алюмінієві • Порошки та луска # 
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25.11.23-70.00 Алюмінієві • Конструкції, виготовлені з алюмінію та 
# частини до них, н. в. і. у. 

25.29.11-70.00 Алюмінієві • Резервуари, цистерни, баки та подібні 
вмістища для різних речовин, # (інші 
ніж для стиснених або скраплених 

газів), місткістю більше ніж 300 л, (крім 

оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

27.90.52-20.00 Алюмінієві • Конденсатори постійної ємності, 
танталові чи #, електролітичні (крім 

силових конденсаторів) 

24.42 Алюміній • # 

24.42.1 Алюміній • # необроблений; оксид алюмінію 

24.42.11 Алюміній • # необроблений 

24.42.11-30.00 Алюміній • # необроблений нелегований (крім 

алюмінієвих порошку та луски) 

15.12.12-10.00 Алюмінію • Валізи, сумки-чохли на одяг, 
косметички, кейси на ділові папери, 

ранці шкільні й подібні вироби, з 
натуральної шкіри, композиційної 
шкіри, лакової шкіри, пластмаси, 

текстильних матеріалів, # чи інших 

матеріалів 

20.13.25-70.00 Алюмінію • Гідроксид # 

20.13.41-51.00 Алюмінію • Сульфати барію чи # 

20.13.41-57.00 Алюмінію • Сульфати (крім сульфатів # та сульфатів 

барію) 

24.42.1 Алюмінію • Алюміній необроблений; оксид # 

24.42.2 Алюмінію • Напівфабрикати з # та алюмінієвих 

сплавів 

24.42.9 Алюмінію • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # 

24.42.12 Алюмінію • Оксид #, крім штучного корунду 

24.42.12-00.00 Алюмінію • Оксид #, крім штучного корунду 

24.42.22 Алюмінію • Бруски, прутки та профілі з # 

24.42.22-30.00 Алюмінію • Бруски, прутки та профілі з # (крім 

прутків і профілів, готових для 

використовування в конструкціях) 

24.42.23-30.00 Алюмінію • Дріт з нелегованого # (крім ізольованих 

електричних проводів і кабелів, троса й 

армованого алюмінієвим дротом корду, 
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багатожильного проводу й кабелю) 

24.42.24 Алюмінію • Пластини, листи та стрічки з #, 

завтовшки більше ніж 0,2 мм 

24.42.24-30.00 Алюмінію • Пластини, листи та стрічки з #, 

завтовшки більше ніж 0,2 мм 

24.42.25 Алюмінію • Фольга з #, завтовшки не більше ніж 0,2 

мм 

24.42.25-00.00 Алюмінію • Фольга з #, завтовшки не більше ніж 0,2 

мм 

24.42.26 Алюмінію • Труби, трубки та фітинги до труб і 
трубок з # 

24.42.26-30.00 Алюмінію • Труби та трубки з # (крім порожнистих 

профілів, фітингів до труб і трубок, 

гнучких трубопроводів, труб і трубок, 

готових до використовування в 

конструкціях, частинах машин або 

транспортних засобів чи в інших 

механізмах) 

24.42.26-70.00 Алюмінію • Фітинги для труб і трубок з # (зокрема 

муфти, коліна та втулки), крім фітингів 

з вентилями, кранами і клапанами, 

підвісок для підтримання труб, болтів, 

гайок 

24.42.99 Алюмінію • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # 

24.42.99-00.00 Алюмінію • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # 

25.11.10-50.00 Алюмінію • Будівлі складані з # 

25.11.23 Алюмінію • Конструкції та їхні частини, пластини, 

прутки, кутики, форми й подібні вироби 

із заліза, сталі чи #, інші 

25.11.23-70.00 Алюмінію • Конструкції, виготовлені з # та 
алюмінієві частини до них, н. в. і. у. 

25.12.10-50.00 Алюмінію • Двері, пороги до дверей, вікна та рами 

до них з # 

25.29.11 Алюмінію • Резервуари, цистерни, баки та подібні 
вмістища (не для стиснених або 

скраплених газів) із заліза, сталі чи #, 

місткістю більше ніж 300 л, не оснащені 
механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.62.10-13.00 Алюмінію • Обробляння токарне металевих деталей 

виробів 25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 



стор. 163 з 1807  

25.99.29-58.00, 25.93.13-60.00, 25.93.16-

80.00, 25.93.17-70.00, 25.99.29-55-00, 

25.93.14-80.00 (вироби з #), залізничного 

та трамвайного рухомого складу та 
пристроїв кріплення рейкових колій 

25.92.12 Алюмінію • Бочки, барабани, каністри, ящики та 
подібні вмістини на будь-які речовини 

(крім газу), місткістю не більше ніж 300 

л, з # 

25.92.12-10.00 Алюмінію • Тара трубчаста складана, з #, місткістю 

не більше ніж 300 л, на будь-які 
речовини, крім стисненого та 
скрапленого газу 

25.92.12-30.00 Алюмінію • Тара трубчаста жорстка, з #, місткістю 

не більше ніж 300 л, на будь-які 
речовини, крім стисненого та 
скрапленого газу (не для аерозолів) 

25.92.12-50.00 Алюмінію • Тара нетрубчаста з #, місткістю від 50 

до 300 л, для будь-яких речовин, крім 

стисненого та скрапленого газу 

25.92.12-60.00 Алюмінію • Тара для аерозолів, з #, місткістю не 
більше ніж 300 л 

25.92.12-80.00 Алюмінію • Тара нетрубчаста з #, місткістю менше 
ніж 50 л, для будь-яких речовин, крім 

стисненого та скрапленого газу 

25.92.13-50.00 Алюмінію • Заглушки, затички, ковпачки та 
накривки зі свинцю, заглушки, затички, 

ковпачки та накривки з #, діаметром 

більше ніж 21 мм 

25.93.12 Алюмінію • Дріт колючий із заліза чи сталі; дріт 
кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з міді або #, крім 

електроізольованих 

25.93.12-70.00 Алюмінію • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з # (крім 

електроізольованих, колючого дроту та 
неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, 

ізольованих електричного проводу та 
кабелів) 

25.99.11 Алюмінію • Раковини, мийки, ванни та інші 
санітарно-технічні вироби та частини до 

них, із заліза, сталі, міді чи # 

25.99.11-37.00 Алюмінію • Вироби санітарно-технічні та частини 

до них, з # 
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25.99.12 Алюмінію • Вироби столові, кухонні та побутові та 

їхні частини, із заліза, сталі, міді чи # 

25.99.12-55.00 Алюмінію • Вироби столові, кухонні й побутові та 

їхні частини, з #, виливані 

25.99.12-57.00 Алюмінію • Вироби столові, кухонні й побутові та 

їхні частини, з #, інші 

25.99.29-55.00 Алюмінію • Вироби з #, н. в. і. у. 

17.23.13-80.00 Альбоми • # для зразків, колекцій, марок або 

фотографій, паперові чи картонні 

10.89.12 Альбумін • Яйця без шкаралупи, яєчні жовтки, 

свіжі чи законсервовані; яйця у 

шкаралупі, законсервовані чи кулінарно 

оброблені; # яєчний 

10.89.12-50.00 Альбумін • # яєчний 

20.59.60-50.00 Альбумінати • Альбуміни; # та інші похідні (крім 

яєчного альбуміну) 

20.59.6 Альбуміни • Желатин і його похідні, зокрема 
молочні # 

20.59.60 Альбуміни • Желатин і його похідні, зокрема 
молочні # 

20.59.60-50.00 Альбуміни • #; альбумінати та інші похідні (крім 

яєчного альбуміну) 

10.51.40-30.00 Альбумінний • Сир свіжий (без визрівання), зокрема 
сир # і кисломолочний 

10.89.12-30.00 Альбуміну • Продукти яєчні, свіжі, сушені, варені на 

парі чи у воді, сформовані, заморожені 
чи законсервовані іншим способом 

(крім #, продуктів у шкаралупі) 

20.59.60-50.00 Альбуміну • Альбуміни; альбумінати та інші похідні 
(крім яєчного #) 

20.16.59-60.00 Альгінова • Полімери природні та модифіковані, у 

первинних формах (зокрема # кислота, 
затверділі протеїни, хімічні похідні 
природного каучуку) 

20.14.61-19.00 Альдегіди • # ациклічні, без інших кисневих 

функційних груп (крім метаналю 

(формальдегіду), етаналю 

(ацетальдегіду), бутаналю 

(бутиральдегіду, нормального ізомеру)) 

20.14.61-20.00 Альдегіди • # циклічні, без інших кисневих 

функційних груп 

20.14.61-40.00 Альдегіди • Альдегідоефіри, альдегідофеноли, # з 
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іншими кисневими функційними 

групами 

20.14.62-31.00 Альдегіди • Камфора; кетони ароматичні без інших 

кисневих функційних груп; кетонові 
спирти; кетонові #; кетонофеноли та 

кетони з іншими кисневими 

функційними групами 

20.14.61-50.00 Альдегідів • Полімери #, циклічні 

20.14.61-70.00 Альдегідів • Галогено-, сульфо-, нітро- або 

нітрозопохідні # (зокрема з іншими 

кисневими функційними групами, 

циклічні полімери альдегідів, 

параформальдегід) 

20.14.61-70.00 Альдегідів • Галогено-, сульфо-, нітро- або 

нітрозопохідні альдегідів (зокрема з 
іншими кисневими функційними 

групами, циклічні полімери #, 

параформальдегід) 

20.14.34-75.00 Альдегідними • Кислота карбонова зі спиртовими, 

фенольними, # чи кетоновими 

функційними групами 

20.14.61 Альдегідною • Сполуки з # функційною групою 

20.14.61-40.00 Альдегідоефіри • #, альдегідофеноли, альдегіди з іншими 

кисневими функційними групами 

20.14.61-30.00 Альдегідоспирти • # 

20.14.61-40.00 Альдегідофеноли • Альдегідоефіри, #, альдегіди з іншими 

кисневими функційними групами 

26.51.51-50.00 Альтметри • Барометри, не об'єднані з іншими 

інструментами (зокрема барометричні #, 

симп'єзометри) 

26.60.11 Альфа- • Апаратура, що базується на 

використанні рентгенівського, #, бета- 

чи гамма-випромінювання 

26.60.11-30.00 Альфа- • Апаратура, що базується на 

використанні #, бета- чи гамма-

випромінювання, для медичних, 

хірургічних, стоматологічних і 
ветеринарних потреб чи для іншої 
призначеності (зокрема апаратура для 

радіографії та радіотерапії) 

16.29.25 Альфи • Вироби з соломи, # чи інших матеріалів, 

придатних для плетіння; вироби 

кошикові та плетені вироби 
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16.29.25-00.00 Альфи • Вироби з соломи, # чи інших матеріалів, 

придатних для плетіння; вироби 

кошикові та плетені вироби 

20.13.52 Амальгам • Сполуки неорганічні, н. в. і. у., зокрема 
вода дистильована, амальгами, крім # 

дорогоцінних металів 

20.13.52-70.00 Амальгам • Сполуки ртуті органічні чи неорганічні, 
крім # 

20.13.52-90.00 Амальгам • Сполуки неорганічні, інші, н. в. і. 
у.(крім дистильованої та 

кондуктометричної води та води 

подібної чистоти, зрідженого повітря та 
стисненого повітря, # дорогоцінних 

металів) 

20.13.51-85.00 Амальгами • Метали дорогоцінні колоїдні; сполуки 

та # дорогоцінних металів, крім нітрату 

срібла 

20.13.52 Амальгами • Сполуки неорганічні, н. в. і. у., зокрема 
вода дистильована, #, крім амальгам 

дорогоцінних металів 

20.15.1 Аміак • Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; # 

20.15.10 Аміак • Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; # 

20.15.10-75.00 Аміак • # безводний 

20.15.10-77.00 Аміак • # у водному розчині 

20.15.39-60.00 Аміачних • Суміші сечовини та нітрату амонію у 

водних або # розчинах (крім у таблетках 

чи в подібній формі або в пакованнях 

масою брутто не більше ніж 10 кг) 

21.10.2 Аміди • Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; 
солі та гідроксиди амонію четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; # та їхні похідні й 

солі з цих речовин 

21.10.20 Аміди • Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; 
солі та гідроксиди амонію четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; # та їхні похідні й 

солі з цих речовин 

21.10.20-60.00 Аміди • # ациклічні та їхні похідні, солі цих 

речовин (зокрема ациклічні карбамати) 

21.10.20-70.00 Аміди • # циклічні та їхні похідні, солі цих 

речовин (зокрема циклічні карбамати), 

крім уреїнів і їхніх похідних та солей 

цих речовин 

20.20.12-40.00 Амідів • Гербіциди на основі #, розфасовані для 
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роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.12-90.00 Амідів • Гербіциди, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або вироби, крім на основі 
феноксифітогормональних продуктів, 

триазинів, #, карбаматів, похідних 

динітроаніліну, сечовини, урацилу, 

сульфанілсечовини 

20.59.59-20.00 Амінів • Піролігніти, татрат кальцію 

неочищений, цитрат кальцію 

неочищений, засоби антикорозійні, з 
умістом # як активних складників 

20.14.41 Амінною • Сполуки з # функційною групою 

22.21.30-86.00 Амінових • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки 

з # смол, полівінілбутиралю, фенольних 

смол або продуктів полімеризації, 
непоруваті, неармовані, неламіновані, 
не укріплені, не сполучені паралельно з 
іншими матеріалами (крім 

самосклеювальних виробів, зокрема 

покривів для підлог, стін або стелі 
підкатегорії 22.23.11) 

22.21.42-75.00 Амінових • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки 

непоруваті з продуктів конденсації або 

полімеризації з перегрупуванням, # 

смол, ламіновані під високим тиском, з 
поверхнею, декорованою з одного боку 

чи обох боків 

20.14.42-39.00 Аміноспирти • #, їхні ефіри та естери лише з однією 

кисневою функційною групою та їхні 
солі, крім моноетаноламіну та його 

солей, діетаноламіну та його солей, 

триетаноламіну та його солей 

20.14.42-90.00 Аміноспиртів • Аміносполуки з кисневою функційною 

групою (крім #, їхніх ефірів, естерів і 
солей, лізинової кислоти, її солей і 
естерів, глутамінової кислоти, її солей і 
естерів) 

20.14.42 Аміносполуки • # з кисневою функційною групою, крім 

лізинової та глутамінової кислот 

20.14.42-90.00 Аміносполуки • # з кисневою функційною групою (крім 

аміноспиртів, їхніх ефірів, естерів і 
солей, лізинової кислоти, її солей і 
естерів, глутамінової кислоти, її солей і 
естерів) 
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20.13.31-30.00 Амонію • Хлориди (крім хлориду #) 

20.15.2 Амонію • Хлорид #; нітрити 

20.15.20 Амонію • Хлорид #; нітрити 

20.15.20-30.00 Амонію • Хлорид # 

20.15.32 Амонію • Сульфат # 

20.15.32-00.00 Амонію • Сульфат # 

20.15.33 Амонію • Нітрат # 

20.15.33-00.00 Амонію • Нітрат # 

20.15.34 Амонію • Солі подвійні та суміші нітрату кальцію 

й нітрату # 

20.15.34-00.00 Амонію • Солі подвійні та суміші нітрату кальцію 

й нітрату # 

20.15.35 Амонію • Суміші нітрату # з карбонатом кальцію 

чи іншими неорганічними речовинами, 

що не є добривами 

20.15.35-30.00 Амонію • Суміші нітрату # з карбонатом кальцію, 

з умістом азоту не більше ніж 28 мас. % 

20.15.35-80.00 Амонію • Суміші нітрату # з карбонатом кальцію, 

з умістом азоту більше ніж 28 мас. % 

20.15.39-30.00 Амонію • Солі подвійні та суміші сульфату # й 

нітрату амонію (крім у таблетках чи в 

подібній формі або в пакованнях масою 

брутто не більше ніж 10 кг) 

20.15.39-30.00 Амонію • Солі подвійні та суміші сульфату 

амонію й нітрату # (крім у таблетках чи 

в подібній формі або в пакованнях 

масою брутто не більше ніж 10 кг) 

20.15.39-60.00 Амонію • Суміші сечовини та нітрату # у водних 

або аміачних розчинах (крім у таблетках 

чи в подібній формі або в пакованнях 

масою брутто не більше ніж 10 кг) 

20.20.14-30.00 Амонію • Засоби дезінфекційні на основі 
четвертинних солей #, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.14-90.00 Амонію • Засоби дезінфекційні, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби (крім одержаних 

на основі четвертинних солей #, на 

основі галогенових сполук) 

20.59.59-10.00 Амонію • Іоніти; газопоглиначі для вакуумних 
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приладів; сульфонати нафтові (крім 

нафтових сульфонатів лужних металів # 

чи етаноламінів), тіофеновані 
сульфокислоти олій, одержаних з 
бітумінозних матеріалів і їхні солі 

21.10.2 Амонію • Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; 
солі та гідроксиди # четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні 
й солі з цих речовин 

21.10.20 Амонію • Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; 
солі та гідроксиди # четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні 
й солі з цих речовин 

21.10.20-40.00 Амонію • Солі та гідроксиди # четвертинні, 
лецитини та інші фосфоаміноліпіди, 

визначеного або невизначеного 

хімічного складу 

22.19.73-30.00 Амортизатори • # човнові або причальні, надувні чи 

ненадувні, з вулканізованої ґуми, інші 
надувні речі з вулканізованої ґуми 

29.32.30-50.00 Амортизатори • Системи підвідсок і їхні частини 

(зокрема #) 

26.51.63-70.00 Амперметрів • Лічильники подання чи вироблення 

електроенергії (зокрема калібрувальні), 
крім вольтметрів, #, ватметрів і 
подібних виробів 

23.13.11 Ампул • Пляшки, банки, флакони та інші скляні 
вмістини, крім #; заглушки, накривки та 
інші скляні затички 

32.99.42-30.00 Ампулах • Частини сигаретних та інших 

запальничок (крім кременів, ґнотів, 

палива в #, пляшках, банках чи інших 

умістинах, використовуване для 

заправляння чи дозаправляння 

сигаретних або подібних запальничок) 

23.19.23 Ампули • Посуд лабораторний, гігієнічний або 

фармацевтичний, скляні # 

23.19.23-50.00 Ампули • # скляні для транспортування чи 

пакування товарів 

32.50.22-90.11 Ампутації • Протези після # на різних рівнях кисті, 
протези пальців включно 

32.50.22-90.12 Ампутації • Протези передпліччя після # нижче 

ліктя 

32.50.22-90.13 Ампутації • Протези плеча (протези після # вище 
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ліктя) 

32.50.22-90.14 Ампутації • Протези після міжлопатково-грудної # 

32.50.22-90.21 Ампутації • Протези після # в різних частинах стопи 

32.50.22-90.22 Ампутації • Протези гомілки після # нижче 

колінного суглоба 

32.50.22-90.23 Ампутації • Протези стегна після # вище колінного 

суглоба 

26.51.53-13.00 Аналізатори • # газу чи диму електронні 

26.51.53-19.00 Аналізатори • # газу чи диму неелектронні 

26.51.53 Аналізу • Прилади й апаратура для фізичного чи 

хімічного #, н. в. і. у. 

26.51.53-90.00 Аналізу • Інструменти й апаратура для фізичного 

чи хімічного #, інші, н. в. і. у. 

21.20.12-70.00 Аналогів • Ліки, з умістом кортикостероїдних 

гормонів, їхніх похідних і структурних 

#, дозовані чи розфасовані для 

роздрібної торгівлі 

10.39.25-20.00 Ананасів • Плоди, засушені (крім бананів, фініків, 

інжиру, #, авокадо, гуаяви, манго, 

мангостанів, цитрусових плодів і 
винограду); суміші горіхів або сушених 

плодів 

10.32.14 Ананасовий • Сік # 

10.32.14-00.00 Ананасовий • Сік # 

10.32.19-20.00 Ананасового • Сік з будь-яких фруктів чи овочів 

одного виду, неконцентрований, 

неферментований та без додання спирту 

(крім апельсинового, грейпфрутового, #, 

томатного, виноградного та яблучного 

соків) 

20.11.12-50.00 Ангідрид • Триоксид сірки (сірчаний #), триоксид 

миш'яку 

20.14.32-77.00 Ангідрид • # оцтовий 

20.14.33-87.00 Ангідрид • # малеїновий 

20.14.34-30.00 Ангідрид • # фталевий, кислота терефталева та її 
солі 

20.14.33-70.00 Ангідриди • Кислоти монокарбонові ароматичні, (#), 

галогеніди, пероксиди, пероксикислоти 

похідні, крім кислоти бензойної, 
фенілоцтових кислот, їхніх солей та 
естерів, пероксиду бензоїлу, хлористого 
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бензоїлу 

20.14.34-40.00 Ангідриди • Кислоти ароматичні полікарбонові, їхні 
#, галогеніди, пероксиди, 

пероксикислоти та їхні галогеновані, 
сульфовані, нітровані чи нітрозовані 
похідні, крім естерів ортофталевої 
кислоти, фталевих ангідридів, 

терефталевої кислоти та її солей 

20.14.34-40.00 Ангідридів • Кислоти ароматичні полікарбонові, їхні 
ангідриди, галогеніди, пероксиди, 

пероксикислоти та їхні галогеновані, 
сульфовані, нітровані чи нітрозовані 
похідні, крім естерів ортофталевої 
кислоти, фталевих #, терефталевої 
кислоти та її солей 

20.11.12-90.00 Ангідриду • Сполуки неметалів кисневмісні 
неорганічні (крім триоксиду сірки 

(сірчаного #); триоксиду миш'яку, 

оксиду азоту, діоксиду кремнію, 

діоксиду сірки, діоксиду вуглецю) 

25.93.18 Англійські • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, в'язальні гачки, шила 
та подібні вироби для рукоділля, із 
заліза чи сталі; булавки # та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18-00.00 Англійські • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, в'язальні гачки, шила 
та подібні вироби для рукоділля, із 
заліза чи сталі; булавки # та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

20.30.21 Ангоби • Пігменти готові, речовини-глушники та 
барвники готові, склоподібна емаль і 
глазур, #, глянси рідкі та подібні 
препарати; фрит скляний 

20.30.21-50.00 Ангоби • Емаль склоподібна і глазур, # та подібні 
препарати для виробництва кераміки, 

емалевих або скляних виробів 

32.50.13-65.00 Анестезії • Апаратура та прилади для # 

20.14.41-51.00 Анілін • # і його солі (крім похідних) 

20.14.41-53.00 Аніліну • Похідні # та їхні солі 

20.41.20-90.00 Аніонних • Речовини поверхнево-активні органічні 
(крім мила, #, катіонних, неіонних 

речовин) 

24.44.12 Аноди • Мідь нерафінована; # мідні для 

електролітичного рафінування 
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24.44.12-00.00 Аноди • Мідь нерафінована; # мідні для 

електролітичного рафінування 

27.32.11-50.00 Анодовані • Проводи обмоткові ізольовані, інші 
(зокрема #) 

25.61.22-50.00 Анодування • # металів 

14.13.11 Анораки • Пальта, півпальта, накидки, плащі, #, 

вітрозахисні плащі, вітрозахисні куртки 

й подібні вироби, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні 

14.13.11-20.00 Анораки • #, лижні куртки, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні куртки й подібні вироби, 

чоловічі або хлопчачі, трикотажні (крім 

піджаків (курток) і блейзерів) 

14.13.13 Анораки • Пальта, півпальта, накидки, плащі, #, 

вітрозахисні плащі, вітрозахисні куртки 

й подібні вироби, жіночі або дівчачі, 
трикотажні 

14.13.13-20.00 Анораки • #, лижні куртки, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні куртки й подібні вироби, 

жіночі чи дівчачі, трикотажні (крім 

жакетів (курток) і блейзерів) 

14.13.21 Анораки • Пальта, дощовики, півпальта, накидки, 

плащі, #, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні куртки й подібні вироби, 

чоловічі або хлопчачі, не трикотажні 

14.13.21-30.00 Анораки • #, лижні куртки, вітрозахисні куртки й 

подібні вироби, чоловічі або хлопчачі 
(крім піджаків (курток) і блейзерів, 

трикотажних, просочених, покритих, 

дубльованих чи проґумованих) 

14.13.31 Анораки • Пальта, півпальта, накидки, плащі, #, 

вітрозахисні плащі, вітрозахисні куртки 

й подібні вироби, жіночі або дівчачі з 
текстильних тканин, крім трикотажних 

14.13.31-30.00 Анораки • #, лижні куртки, вітрозахисні куртки або 

подібні вироби, жіночі або дівчачі (крім 

жакетів (курток) та блейзерів, 

трикотажних, просочених, покритих, 

дубльованих чи проґумованих) 

14.13.11-10.00 Анораків • Пальта, півпальта, накидки, плащі й 

подібні вироби, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні (крім піджаків (курток) і 
блейзерів, #, вітрозахисних плащів і 
вітрозахисних курток) 

26.30.40-70.00 Антен • Шафи та корпуси для передавальної та 
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приймальної апаратури для 

радіомовлення й телебачення, 

телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно 

для використання з апаратурою з 
телевізійними камерами, приймальною 

апаратурою для радіомовлення та 
телебачення, монітори та проектори 

(крім #, електронних модулів і частин до 

моніторів і проекторів, призначених 

винятково або переважно для 

використання в автоматичних машинах 

для обробляння даних), н. в. і. у. 

26.51.20-50.00 Антенами • Прилади радіонавігаційні (зокрема 
радіомаяки, радіобуї, приймачі, 
радіокомпаси з кількома # чи зі 
спрямованою рамковою антеною) 

26.30.4 Антени • # та антенні відбивачі будь-якого типу й 

частини до них; частини радіо- та 
телепередавальної апаратури та 
телевізійних камер 

26.30.40 Антени • # та антенні відбивачі будь-якого типу й 

частини до них; частини радіо- та 
телепередавальної апаратури та 
телевізійних камер 

26.30.40-10.00 Антени • # телескопічні та гнучкі до портативних 

пристроїв або до апаратури для 

встановлення в моторних транспортних 

засобах, призначені винятково або 

переважно для використання з 
апаратурою підкатегорій 20.40.11, 

20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.18, 

26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 

26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 28.23.21, 

28.23.22 

26.30.40-35.00 Антени • # зовнішні для приймання радіосигналів 

або телебачення через супутник 

(зокрема роторні системи), крім 

антенних підсилювачів і блоків 

генераторів радіочастот 

26.30.40-39.00 Антени • # зовнішні для приймання радіосигналів 

або телебачення (зокрема роторні 
системи), крім призначених для 

приймання радіосигналів або 

телебачення через супутник, антенних 

підсилювачів і блоків генераторів 

радіочастот 

26.30.40-40.00 Антени • # та антенні дзеркала всіх видів для 
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апаратури підкатегорій 20.40.11, 

20.40.12; частини, придатні для 

використання з ними 

26.30.40-50.00 Антени • # внутрішні для приймання 

радіосигналів або телебачення (зокрема 
вмонтовані), крім антенних 

підсилювачів і блоків генераторів 

радіочастот 

26.30.40-60.00 Антени • # інші та частини до них, призначені 
винятково або переважно для 

використання з апаратурою підкатегорій 

20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 

26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 

26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 

28.23.21, 28.23.22 

26.30.40-35.00 Антенних • Антени зовнішні для приймання 

радіосигналів або телебачення через 
супутник (зокрема роторні системи), 

крім # підсилювачів і блоків генераторів 

радіочастот 

26.30.40-39.00 Антенних • Антени зовнішні для приймання 

радіосигналів або телебачення (зокрема 
роторні системи), крім призначених для 

приймання радіосигналів або 

телебачення через супутник, # 

підсилювачів і блоків генераторів 

радіочастот 

26.30.40-50.00 Антенних • Антени внутрішні для приймання 

радіосигналів або телебачення (зокрема 
вмонтовані), крім # підсилювачів і 
блоків генераторів радіочастот 

26.30.4 Антенні • Антени та # відбивачі будь-якого типу й 

частини до них; частини радіо- та 
телепередавальної апаратури та 
телевізійних камер 

26.30.40 Антенні • Антени та # відбивачі будь-якого типу й 

частини до них; частини радіо- та 
телепередавальної апаратури та 
телевізійних камер 

26.30.40-40.00 Антенні • Антени та # дзеркала всіх видів для 

апаратури підкатегорій 20.40.11, 

20.40.12; частини, придатні для 

використання з ними 

26.51.20-50.00 Антеною • Прилади радіонавігаційні (зокрема 
радіомаяки, радіобуї, приймачі, 
радіокомпаси з кількома антенами чи зі 
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спрямованою рамковою #) 

21.10.5 Антибіотики • Провітаміни, вітаміни й гормони; 

глікозиди та алкалоїди рослинного 

походження та їхні похідні; # 

21.10.54 Антибіотики • # 

21.10.54-00.00 Антибіотики • # 

21.20.11 Антибіотиків • Ліки, з умістом пеніциліну та інших # 

21.20.11-50.00 Антибіотиків • Ліки, з умістом інших #, не розфасовані 
для роздрібної торгівлі 

21.20.11-80.00 Антибіотиків • Ліки, з умістом інших #, розфасовані 
для роздрібної торгівлі 

21.20.12 Антибіотиків • Ліки, з умістом гормонів, але не # 

21.20.12-30.00 Антибіотиків • Ліки, з умістом інсуліну, але не #, 

терапевтичної чи профілактичної 
призначеності, не дозовані чи не 
розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.12-50.00 Антибіотиків • Ліки, з умістом гормонів, але не #, 

терапевтичної чи профілактичної 
призначеності, не дозовані чи не 
розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім інсуліну) 

21.20.12-60.00 Антибіотиків • Ліки, з умістом інсуліну, але не #, 

терапевтичної чи профілактичної 
призначеності, недозовані чи 

розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.13 Антибіотиків • Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх 

похідних, але не гормонів чи # 

20.59.42-90.00 Антидетонаторних • Присадки до мінеральних олій чи інших 

рідин, що їх використовують з тією 

самою ціллю, що й мінеральні олії 
(зокрема газолін), крім # засобів, 

присадок до змащувальних олій 

20.59.59-20.00 Антикорозійні • Піролігніти, татрат кальцію 

неочищений, цитрат кальцію 

неочищений, засоби #, з умістом амінів 

як активних складників 

29.31.23 Антиобмерзлювачі • Устатковання електричне освітлювальне 
та візуальної сигналізації, 
склоочищувачі, # та протизапітнювачі 
до автомобілів і мотоциклів 

29.31.23-70.00 Антиобмерзлювачі • Склоочищувачі, # та протизапітнювачі 
до автомобілів і мотоциклів 
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20.59.56-50.00 Антиоксиданти • # та інші багатоскладові стабілізатори 

для каучуку та пластмас 

20.42.19-60.00 Антиперспиранти • Дезодоранти для тіла й засоби від 

потіння (#) 

21.20.21 Антисироватка • # та вакцини 

21.20.21-20.00 Антисироватка • # та інші фракції крові 

10.20.25-60.00 Анчоуси • #, приготовані чи законсервовані, цілі 
чи у шматочках, крім фаршу та готових 

страв 

30.30.32 Апарата • Літаки та інші повітряні літальні 
апарати, з масою порожнього 

спорядженого # не більше ніж 2000 кг 

30.30.32-00.00 Апарата • Літаки та інші повітряні літальні 
апарати, з масою порожнього 

спорядженого # не більше ніж 2000 кг 

30.30.33 Апарата • Літаки та інші повітряні літальні 
апарати, з масою порожнього 

спорядженого # більше ніж 2000 кг, але 

не більше від 15000 кг 

30.30.33-00.00 Апарата • Літаки та інші повітряні літальні 
апарати, з масою порожнього 

спорядженого # більше ніж 2000 кг, але 

не більше від 15000 кг 

30.30.34 Апарата • Літаки та інші повітряні літальні 
апарати, з масою порожнього 

спорядженого # більше ніж 15000 кг 

30.30.34-00.00 Апарата • Літаки та інші повітряні літальні 
апарати, з масою порожнього 

спорядженого # більше ніж 15000 кг 

23.12.12-10.00 Апаратах • Скло безпечне (безосколкове) зміцнене, 

розміром і форматом для використання 

в автомобілях, літальних #, суднах, 

космічних літальних апаратах або інших 

транспортних засобах 

23.12.12-10.00 Апаратах • Скло безпечне (безосколкове) зміцнене, 

розміром і форматом для використання 

в автомобілях, літальних апаратах, 

суднах, космічних літальних # або 

інших транспортних засобах 

23.12.12-50.00 Апаратах • Скло безпечне (безосколкове) 

багатошарове розміром і форматом для 

використання в автомобілях, літальних 

#, суднах, космічних літальних апаратах 

або інших транспортних засобах 
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23.12.12-50.00 Апаратах • Скло безпечне (безосколкове) 

багатошарове розміром і форматом для 

використання в автомобілях, літальних 

апаратах, суднах, космічних літальних # 

або інших транспортних засобах 

26.20.12 Апарати • # касові, банкомата та подібні машини, 

які можна сполучати з машиною чи 

мережею обробляння інформації 

26.20.12-00.00 Апарати • # касові, банкомати та подібні машини, 

які можна сполучати з машиною чи 

мережею обробляння інформації 

26.20.16-40.00 Апарати • Принтери, копіювальні та факсимільні 
#, які можна під'єднати до автоматичних 

машин для обробляння даних або до 

мережі (крім машин для друку, які 
друкують за допомогою пластин, 

барабанів та інших складників, а також 

машин, які виконують дві чи більше 
функції: друкування, копіювання чи 

факсимільне передавання) 

26.30.21 Апарати • # телефонні з безпроводовою трубкою 

26.30.21-00.00 Апарати • # телефонні з безпроводовою трубкою 

26.30.23 Апарати • # телефонні та апаратура, інші, для 

передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої інформації, 
зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, 

локальною чи глобальною мережею) 

26.30.23-30.00 Апарати • # телефонні (зокрема телефонні 
проводові апарати з безпроводовими 

слухавками, відеотелефони), крім 

телефонних автовідповідачів, не 
об'єднаних з телефоном в єдиний 

пристрій 

26.30.23-30.00 Апарати • Апарати телефонні (зокрема телефонні 
проводові # з безпроводовими 

слухавками, відеотелефони), крім 

телефонних автовідповідачів, не 
об'єднаних з телефоном в єдиний 

пристрій 

26.30.23-70.00 Апарати • # для передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої інформації, 
зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, 
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локальною чи глобальною мережею), 

інші, ніж апарати для передавання чи 

приймання підтипу 26.20.16-40.00 та 
підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 

20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 

26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 

28.23.21, 28.23.22 

26.30.23-70.00 Апарати • Апарати для передавання та приймання 

звуку, зображення чи іншої інформації, 
зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, 

локальною чи глобальною мережею), 

інші, ніж # для передавання чи 

приймання підтипу 26.20.16-40.00 та 
підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 

20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 

26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 

28.23.21, 28.23.22 

26.51.53-81.00 Апарати • pH-метри, rH-метри та інші # для 

вимірювання електропровідності 
електронні (зокрема для використання в 

лабораторії чи польовому середовищі, 
для моніторингу чи контролювання 

процесів) 

26.51.61 Апарати • Мікроскопи (крім оптичних 

мікроскопів) й дифракційні # 

26.51.61-00.00 Апарати • Мкроскопи (крім оптичних мікроскопів) 

й дифракційні # 

26.51.64-30.00 Апарати • Лічильники кількості обертів, кількості 
продукції, більярдні лічильники, 

таксометри, лічильники пройденого 

шляху в милях, крокоміри, ручні 
лічильники, перерахункові пристрої, 
інструменти й # для вимірювання 

невеликих проміжків часу 

26.60.12 Апарати • # електродіагностичні, використовувані 
в медицині 

26.60.13 Апарати • #, що використовують ультрафіолетове 

чи інфрачервоне випромінювання, 

застосовувані у медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

26.60.13-00.00 Апарати • #, що використовують ультрафіолетове 

чи інфрачервоне випромінювання, 

застосовувані у медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 
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26.60.14 Апарати • Стимулятори серцеві; # слухові 

26.60.14-33.00 Апарати • # слухові (крім частин і приладдя) 

26.70.18 Апарати • # для зчитування мікрофільмів, 

мікрофішів або інших мікроносіїв 

26.70.18-00.00 Апарати • # для зчитування мікрофільмів, 

мікрофішів або інших мікроносіїв 

27.51.23 Апарати • # електронагрівальні перукарські та 

сушарки для рук; праски електричні 

27.51.23-30.00 Апарати • # електронагрівальні перукарські 
(зокрема бігуді та щипці для завивання 

волосся), крім фенів і шоломоподібних 

сушарок 

27.90.3 Апарати • Устатковання для паяння м'якими та 

твердими припоями чи зварювання, 

машини й # для поверхневого 

термообробляння та гарячого 

напилення, електричні 

27.90.31 Апарати • Машини й # для паяння м'якими та 

твердими припоями чи зварювання, 

електричні; машини й апарати для 

гарячого напилення металів або 

металокераміки, електричні 

27.90.31 Апарати • Машини й апарати для паяння м'якими 

та твердими припоями чи зварювання, 

електричні; машини й # для гарячого 

напилення металів або металокераміки, 

електричні 

27.90.31-18.00 Апарати • Машини й # електричні для зварювання 

чи паяння (крім паяльників і паяльних 

пістолетів) 

27.90.31-45.00 Апарати • Машини й # електричні для зварювання 

металів опором 

27.90.31-81.00 Апарати • Машини й # для зварювання чи 

розпилювання металу, н. в. і. у. 

27.90.31-90.00 Апарати • Машини й # для зварювання опором 

пластмас 

27.90.31-99.00 Апарати • Машини й # для зварювання (крім 

машин і апаратів для зварювання 

опором пластмас, для дугового чи 

плазмодугового зварювання, для 

термообробляння металів) 

28.23.13 Апарати • Машини бухгалтерські, касові #, 

поштові франкувальні машини, машини 
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для видавання квитків і подібні машини 

з лічильними пристроями 

28.23.13-00.00 Апарати • Машини бухгалтерські, касові #, 

поштові франкувальні машини, машини 

для видавання квитків і подібні машини 

з лічильними пристроями 

28.23.21 Апарати • # фотокопіювальні з оптичною 

системою чи контактного типу та 
термокопіювальні апарати 

28.23.21 Апарати • Апарати фотокопіювальні з оптичною 

системою чи контактного типу та 
термокопіювальні # 

28.23.21-00.00 Апарати • # фотокопіювальні з оптичною 

системою чи контактного типу та 
термокопіювальні апарати 

28.23.21-00.00 Апарати • Апарати фотокопіювальні з оптичною 

системою чи контактного типу та 
термокопіювальні # 

28.29.1 Апарати • Газогенератори, дистиляційні та 
фільтрувальні # 

28.29.7 Апарати • Машини й # неелектричні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи 

зварювання та частини до них; машини 

та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.12 Апарати • Устатковання й # для фільтрування чи 

очищування рідин 

28.29.12-30.00 Апарати • Устатковання й # для фільтрування чи 

очищування води 

28.29.12-50.00 Апарати • Устатковання й # для фільтрування чи 

очищування напоїв (крім води) 

28.29.12-70.00 Апарати • Устатковання й # для відокремлювання 

твердих частинок від рідин або 

очищування рідин (крім призначених 

для води та напоїв, центрифуг і 
відцентрових сушарок, мастильних або 

паливних фільтрів до двигунів 

внутрішнього згоряння) 

28.29.70 Апарати • Машини й # неелектричні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи 

зварювання та частини до них; машини 

та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.70-90.00 Апарати • Машини й # для паяння м'якими та 
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твердими припоями, зварювання чи для 

поверхневого термообробляння (крім 

ручних газових пальників з дуттям і 
електричних машин і апаратів) 

28.93.15-60.00 Апарати • Перколятори та інші # для приготування 

кави й інших гарячих напоїв, непобутові 

28.99.2 Апарати • Машини й #, призначені для 

виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 

28.99.12 Апарати • Машини, # й устатковання для 

відливання чи складання шрифту, 

підготовляння чи виготовляння кліше, 
пластин 

28.99.12-00.00 Апарати • Машини, # й устатковання для 

відливання чи складання шрифту, 

підготовляння чи виготовляння кліше, 
пластин 

28.99.20 Апарати • Машини й #, призначені для 

виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 

28.99.20-20.00 Апарати • Машини й #, використовувані лише чи 

переважно для виробництва 

напівпровідникових зливків або пластин 

28.99.20-40.00 Апарати • Машини й #, використовувані лише чи 

переважно для виробництва 

напівпровідникових приладів або 

електронних інтегрованих схем (крім 

верстатів для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових 

процесів) 

28.99.20-60.00 Апарати • Машини й #, використовувані лише чи 

переважно для виробництва дисплеїв з 
пласким екраном 

28.99.39-45.00 Апарати • Машини й #, використовувані лише чи 

переважно для виробництва чи 

ремонтування масок і фотошаблонів; 

складання напівпровідникових приладів 

або електронних інтегрованих схем; 



стор. 182 з 1807  

підіймання, переміщення, завантаження, 

розвантаження зливків, пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким екраном 

30.3 Апарати • # літальні повітряні й космічні та 
супутнє устатковання 

30.30 Апарати • # літальні повітряні й космічні та 
супутнє устатковання 

30.30.2 Апарати • Аеростати та дирижаблі; планери, 

дельтаплани та інші безмоторні літальні 
# 

30.30.4 Апарати • # літальні космічні (зокрема супутники) 

та космічні ракети-носії 

30.30.20 Апарати • Аеростати та дирижаблі; планери, 

дельтаплани та інші безмоторні літальні 
# 

30.30.20-00.00 Апарати • Аеростати та дирижаблі; планери, 

дельтаплани та інші безмоторні літальні 
# 

30.30.32 Апарати • Літаки та інші повітряні літальні #, з 
масою порожнього спорядженого 

апарата не більше ніж 2000 кг 

30.30.32-00.00 Апарати • Літаки та інші повітряні літальні #, з 
масою порожнього спорядженого 

апарата не більше ніж 2000 кг 

30.30.33 Апарати • Літаки та інші повітряні літальні #, з 
масою порожнього спорядженого 

апарата більше ніж 2000 кг, але не 
більше від 15000 кг 

30.30.33-00.00 Апарати • Літаки та інші повітряні літальні #, з 
масою порожнього спорядженого 

апарата більше ніж 2000 кг, але не 
більше від 15000 кг 

30.30.34 Апарати • Літаки та інші повітряні літальні #, з 
масою порожнього спорядженого 

апарата більше ніж 15000 кг 

30.30.34-00.00 Апарати • Літаки та інші повітряні літальні #, з 
масою порожнього спорядженого 

апарата більше ніж 15000 кг 

30.30.40 Апарати • # літальні космічні (зокрема супутники) 

та космічні ракети-носії 

30.30.40-00.00 Апарати • # літальні космічні (зокрема супутники) 
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та космічні ракети-носії 

32.50.22-39.2 Апарати • Системи ортезів на верхні кінцівки: 

ортези шарнірні (#), ортези безшарнірні 
(тутори) 

32.50.22-39.3 Апарати • Системи ортезів на нижні кінцівки: 

ортези шарнірні (#), ортези безшарнірні 
(тутори) 

32.99.53 Апарати • Прилади, # та моделі, призначені для 

демонстраційних цілей 

32.99.53-00.00 Апарати • Прилади, # та моделі, призначені для 

демонстраційних цілей 

13.92.22 Апаратів • Брезенти, навіси й тенти, вітрила для 

човнів, дощок для віндсерфінгу чи 

наземних вітрильних #, намети та 
спорядження для кемпінгів (зокрема 
надувні матраци) 

17.23.11 Апаратів • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і відбитків; 

трафарети для копіювальних # та 
офсетні пластини з паперу, ґумований 

або клейкий папір 

17.23.11-00.00 Апаратів • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і відбитків; 

трафарети для копіювальних # та 
офсетні пластини з паперу, ґумований 

або клейкий папір 

22.29.29-90.00 Апаратів • Гребінці, заколки для волосся та подібні 
вироби з ґуми чи пластмаси (крім 

електронагрівальних перукарських #) 

22.29.91-80.00 Апаратів • Виготовляння пластмасових деталей для 

авіації та до космічних # 

22.29.91-97.00 Апаратів • Виготовляння пластмасових деталей до 

приладів та # оптичних, фотографічних, 

кінематографічних вимірювальних, 

контрольних, прецизійних, інструментів 

і апаратів медичних і хірургічних 

22.29.91-97.00 Апаратів • Виготовляння пластмасових деталей до 

приладів та апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних 

вимірювальних, контрольних, 

прецизійних, інструментів і # медичних 

і хірургічних 

25.50.11-34.00 Апаратів • Кування вільне залізовмісних частин 
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передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин 

ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних #, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.11-34.00 Апаратів • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин 

ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і # оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.11-57.00 Апаратів • Пресування холодне сталевих частин 

транспортних засобів і блоків рейкових 

затискачів засобів наземного 

транспорту, літальних # 

25.50.11-58.00 Апаратів • Пресування холодне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних #, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 
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25.50.11-58.00 Апаратів • Пресування холодне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і # оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.12-90.00 Апаратів • Штампування об'ємне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних #, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.12-90.00 Апаратів • Штампування об'ємне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і # оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.13-70.00 Апаратів • Формування з листового металу 

(кольорових металів) частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання 

та механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 



стор. 186 з 1807  

звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних #, меблів, 

набивних речей меблів, світильників і 
освітлювального устатковання, 

складаних металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Апаратів • Виготовляння методом порошкової 
металургії виробів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних #, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних з кольорових металів 

25.50.20-80.00 Апаратів • Виготовляння методом порошкової 
металургії виробів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і # оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

з кольорових металів 

25.62.10-11.00 Апаратів • Обробляння токарне металевих деталей 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, вимірювальних, 

контролювальних і прецизійних 

приладів і # 

25.73-30-83.00 Апаратів • Лампи паяльні (крім газозварювальних 

#) 

26.40.42-70.00 Апаратів • Телефони наголовні та навушники 

(зокрема з мікрофоном, комплекти, що 



стор. 187 з 1807  

складаються з мікрофону та одного чи 

більше гучномовців), крім шлемофонів, 

телефонних #, безпроводових 

мікрофонів з передавачем, слухових 

апаратів 

26.40.42-70.00 Апаратів • Телефони наголовні та навушники 

(зокрема з мікрофоном, комплекти, що 

складаються з мікрофону та одного чи 

більше гучномовців), крім шлемофонів, 

телефонних апаратів, безпроводових 

мікрофонів з передавачем, слухових # 

26.51.83 Апаратів • Частини та приладдя до мікроскопів 

(крім оптичних) і дифракційних # 

26.51.83-00.00 Апаратів • Частини та приладдя до мікроскопів 

(крім оптичних) і дифракційних # 

26.51.85 Апаратів • Частини та приладдя до приладів і # 

підкатегорій 26.51.65, 26.51.66 та 
26.51.70 

26.51.86 Апаратів • Частини та приладдя до приладів і # 

підкатегорій 26.51.11 та 26.51.62 

26.51.86-00.00 Апаратів • Частини та приладдя до приладів і # 

підкатегорій 26.51.11 та 26.51.62 

26.60.14-39.00 Апаратів • Частини та приладдя до слухових # 

(крім навушників, підсилювачів і 
подібних виробів) 

27.51.24-90.00 Апаратів • Прилади електронагрівальні побутові 
(крім перукарських # і ручних 

сушильних апаратів, приладів для 

обігрівання приміщень і ґрунту, 

водонагрівачів, занурюваних нагрівачів, 

прасок, мікрохвильових печей, печей, 

плиток, котлів для варіння, грилів, 

ростерів, кавоварок, чайників і тостерів) 

27.51.24-90.00 Апаратів • Прилади електронагрівальні побутові 
(крім перукарських апаратів і ручних 

сушильних #, приладів для обігрівання 

приміщень і ґрунту, водонагрівачів, 

занурюваних нагрівачів, прасок, 

мікрохвильових печей, печей, плиток, 

котлів для варіння, грилів, ростерів, 

кавоварок, чайників і тостерів) 

27.90.31-99.00 Апаратів • Машини й апарати для зварювання 

(крім машин і # для зварювання опором 

пластмас, для дугового чи 

плазмодугового зварювання, для 

термооброблямня металів) 
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27.90.32 Апаратів • Частини електричних машин і # для 

паяння м'якими та твердими припоями 

чи зварювання, електричних машин і 
апаратів для гарячого напилення металів 

або металокераміки 

27.90.32 Апаратів • Частини електричних машин і апаратів 

для паяння м'якими та твердими 

припоями чи зварювання, електричних 

машин і # для гарячого напилення 

металів або металокераміки 

27.90.32-00.00 Апаратів • Частини електричних машин і # для 

паяння м'якими та твердими припоями 

чи зварювання, електричних машин і 
апаратів для гарячого напилення металів 

або металокераміки 

27.90.32-00.00 Апаратів • Частини електричних машин і апаратів 

для паяння м'якими та твердими 

припоями чи зварювання, електричних 

машин і # для гарячого напилення 

металів або металокераміки 

27.90.33 Апаратів • Частини іншого електричного 

устатковання, електричні частини 

машин і #, н. в. і. у. 

28.29.70-90.00 Апаратів • Машини й апарати для паяння м'якими 

та твердими припоями, зварювання чи 

для поверхневого термообробляння 

(крім ручних газових пальників з дуттям 

і електричних машин і #) 

28.29.82 Апаратів • Частини центрифуг; частини машин і # 

для фільтрування чи очищування рідин 

або газів 

28.29.82-50.00 Апаратів • Частини машин і # для фільтрування чи 

очищування рідин або газів (крім 

центрифуг і відцентрових сушарок) 

28.29.83-40.00 Апаратів • Частини механічних пристроїв для 

розкидування, розпилювання чи 

розбризкування рідин і порошків; 

частини вогнегасників, пульверизаторів, 

пароструминних і піскоструминних # 

28.29.86 Апаратів • Частини машин і # неелектричних для 

паяння м'якими та твердими припоями 

чи зварювання; машин і пристроїв для 

поверхневого термообробляння, які 
працюють на газу 

28.29.86-00.00 Апаратів • Частини машин і # неелектричних для 

паяння м'якими та твердими припоями 
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чи зварювання; машин і пристроїв для 

поверхневого термообробляння, які 
працюють на газу 

28.95.11-33.00 Апаратів • Верстати комбіновані рулонні 
поздовжньо-різальні та перемотувальні 
для паперу й картону (крім верстатів і # 

різальних для плівок) 

28.95.11-35.00 Апаратів • Верстати поздовжньо-різальні чи 

поперечно-різальні для паперу та 
картону (крім різальних верстатів і # для 

плівок, скомбінованих рулонних 

поздовжньо-різальних і 
перемотувальних верстатів) 

28.95.11-37.00 Апаратів • Машини гільйотинні для паперу та 

картону (крім різальних верстатів і # для 

плівок, скомбінованих рулонних 

поздовжньо-різальних і 
перемотувальних верстатів, 

поздовжньорізальних або поперечно-

різальних верстатів) 

28.99.5 Апаратів • Частини машин і #, призначених для 

виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв; частини інших машин 

і устатковання спеціальної 
призначеності 

28.99.39 Апаратів • Устатковання стартове для літальних #; 

палубні гальмівні чи подібні пристрої; 
устатковання для балансування шин; 

машини спеціальної призначеності, н. в. 

і. у. 

28.99.39-65.00 Апаратів • Пристрої для запуску повітряних 

літальних # і їхні частини, палубні 
гальмівні пристрої чи подібні пристрої 
та їхні частини 

28.99.51 Апаратів • Частини машин і #, призначених для 

виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 

28.99.51-00.00 Апаратів • Частини машин і #, призначених для 

виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 
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електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 

30.30.1 Апаратів • Установки силові та двигуни до 

повітряних або космічних літальних #; 

тренажери наземні для льотного складу 

та їхні частини 

30.30.5 Апаратів • Частини повітряних і космічних 

літальних #, інші 

30.30.6 Апаратів • Послуги щодо капітального 

ремонтування та переобладнання 

повітряних літальних # і авіаційних 

двигунів 

30.30.9 Апаратів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва повітряних і космічних 

літальних # та супутнього устатковання 

30.30.50 Апаратів • Частини повітряних і космічних 

літальних #, інші 

30.30.50-10.00 Апаратів • Сидіння до повітряних літальних #; їхні 
частини 

30.30.50-30.00 Апаратів • Пропелери та ґвинти-носії та їхні 
частини до дирижаблів, планерів та 
інших безмоторних повітряних 

літальних #, вертольотів і літаків 

30.30.50-50.00 Апаратів • Шасі та їхні частини до дирижаблів, 

планерів, дельтапланів та інших 

безмоторних повітряних літальних #, 

вертольотів, літаків, космічних 

літальних апаратів і космічних ракет-
носіїв 

30.30.50-50.00 Апаратів • Шасі та їхні частини до дирижаблів, 

планерів, дельтапланів та інших 

безмоторних повітряних літальних 

апаратів, вертольотів, літаків, космічних 

літальних # і космічних ракет-носіїв 

30.30.50-90.00 Апаратів • Частини до всіх типів повітряних 

літальних # (крім пропелерів, ґвинтів-

носіїв) 

30.30.60 Апаратів • Послуги щодо капітального 

ремонтування та переобладнання 

повітряних літальних # і авіаційних 

двигунів 

30.30.60-30.00 Апаратів • Відновлювання двигунів цивільних 

повітряних літальних # 

30.30.60-70.00 Апаратів • Відновлювання цивільних літаків та 
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інших повітряних літальних # (крім 

вертольотів, авіаційних двигунів) 

30.30.99 Апаратів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва повітряних і космічних 

літальних # та супутнього устатковання 

30.30.99-00.00 Апаратів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва повітряних і космічних 

літальних # та супутнього устатковання 

31.00.11-70.00 Апаратів • Сидіння оббиті, з металевим каркасом 

(крім поворотних сидінь, медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних сидінь, перукарських чи 

подібних крісел до мототранспортних 

засобів, до повітряних літальних #) 

32.99.52-20.00 Апаратів • Гребінці, затискачі на волосся та подібні 
вироби (крім ебонітових або 

пластмасових, # електротермічних 

перукарських) 

32.99.52-50.00 Апаратів • Шпильки на волосся, затискачі для 

завивання, щипці для завивання, бігуді 
та подібні вироби та їхні частини (крім # 

електротермічних перукарських) 

32.99.59-10.00 Апаратів • Апаратура дихальна та газові маски 

(крім # респіраторних терапевтичних і 
захисних масок без механічних частин і 
змінних фільтрів) 

33.16 Апаратів • Ремонтування та технічне 

обслуговування повітряних і космічних 

літальних # 

33.16.1 Апаратів • Ремонтування та технічне 

обслуговування повітряних і космічних 

літальних # 

33.16.10 Апаратів • Ремонтування та технічне 

обслуговування повітряних і космічних 

літальних # 

33.16.10-00.00 Апаратів • Ремонтування та технічне 

обслуговування повітряних і космічних 

літальних # 

33.20.29-60.00 Апаратів • Монтування машин і апаратури 

загальної призначеності для зважування, 

фільтрування, дистилювання, 

пакування, наливання у пляшки, 

розбризкування, каландрів # 

пароструминних і піскоструминних 

26.3 Апаратура • # зв'язку 
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26.4 Апаратура • # електронна побутова 

26.30 Апаратура • # зв'язку 

26.30.1 Апаратура • # радіо- та телепередавальна; камери 

телевізійні 

26.30.2 Апаратура • # електрична для проводового 

телефонного чи телеграфного зв'язку; 

відеофони 

26.30.5 Апаратура • Прилади охоронної та пожежної 
сигналізації й подібна # 

26.30.11 Апаратура • # передавальна, до складу якої входять 

приймачі 

26.30.11-00.00 Апаратура • # передавальна, до складу якої входять 

приймачі 

26.30.12 Апаратура • # передавальна, до складу якої не 

входять приймачі 

26.30.23 Апаратура • Апарати телефонні та #, інші, для 

передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої інформації, 
зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, 

локальною чи глобальною мережею) 

26.30.23 Апаратура • Апарати телефонні та апаратура, інші, 
для передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої інформації, 
зокрема # для обміну інформацією 

мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, 

локальною чи глобальною мережею) 

26.30.23-20.00 Апаратура • Пристрої для приймання, 

перетворювання та передавання чи 

відновлювання голосу, зображень чи 

інших даних, зокрема # для комутації та 
маршрутизації 

26.30.23-70.00 Апаратура • Апарати для передавання та приймання 

звуку, зображення чи іншої інформації, 
зокрема # для обміну інформацією 

мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, 

локальною чи глобальною мережею), 

інші, ніж апарати для передавання чи 

приймання підтипу 26.20.16-40.00 та 
підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 

20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 

26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 
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28.23.21, 28.23.22 

26.30.50 Апаратура • Прилади охоронної та пожежної 
сигналізації й подібна # 

26.30.50-20.00 Апаратура • Прилади охоронної та пожежної 
сигналізації й подібна #, електричні 
(крім призначених для використання у 

моторних транспортних засобах або 

спорудах) 

26.30.50-80.00 Апаратура • Прилади охоронної та пожежної 
сигналізації й подібна #, електричні, для 

використання в спорудах 

26.40 Апаратура • # електронна побутова 

26.40.3 Апаратура • # для записування та відтворювання 

звуку й зображення 

26.40.4 Апаратура • Мікрофони, гучномовці, # приймальна 
для радіотелефонного та 

радіотелеграфного зв'язку 

26.40.31 Апаратура • Пристрої електропрогравальні, 
програвачі грамплатівок, касетні 
програвачі та інша звуковідтворювальна 

# 

26.40.31-00.00 Апаратура • Пристрої електропрогравальні, 
програвачі грамплатівок, касетні 
програвачі та інша звуковідтворювальна 

# 

26.40.32 Апаратура • Магнітофони та інша звукозаписувальна 

# 

26.40.32-00.00 Апаратура • Магнітофони та інша звукозаписувальна 

# 

26.40.33 Апаратура • Відеокамери записувальні та інша 
відеозаписувальна й 

відеовідтворювальна # 

26.40.33-00.00 Апаратура • Відеокамери записувальні та інша 
відеозаписувальна й 

відеовідтворювальна # 

26.40.44 Апаратура • # приймальна для радіотелефонного та 

радіотелеграфного зв'язку, н. в. і. у. 

26.40.44-00.00 Апаратура • # приймальна для радіотелефонного та 

радіотелеграфного зв'язку, н. в. і. у. 

26.51.7 Апаратура • Термостати, маностати та інші прилади 

й # для автоматичного регулювання чи 

контролювання 
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26.51.12-35.00 Апаратура • Інструменти й # електронні 
метеорологічної, гідрологічної та 
геофізичної призначеності (крім 

компасів) 

26.51.41 Апаратура • Прилади й # для вимірювання чи 

виявляння йонізівного випромінювання 

26.51.43-30.00 Апаратура • Прилади та # електронні для 

вимірювання чи контролювання 

напруги, струму, опору або потужності, 
без записувального пристрою (крім 

мультиметрів, осцилоскопів і 
осцилографів) 

26.51.43-59.00 Апаратура • Прилади й # неелектронні для 

вимірювання чи контролювання 

напруги, струму, опору або потужності, 
без записувального пристрою (крім 

мультиметрів, вольтметрів) 

26.51.44 Апаратура • Прилади й # для телекомунікацій 

26.51.44-00.00 Апаратура • Прилади й # для телекомунікацій 

26.51.45 Апаратура • Прилади й # для вимірювання чи 

контролювання електричних величин, н. 

в. і. у, 

26.51.45-20.00 Апаратура • Прилади й # для вимірювання чи 

перевіряння напівпровідникових 

пластин і пристроїв 

26.51.45-30.00 Апаратура • Прилади й # із записувальним 

пристроєм для вимірювання чи 

перевіряння коефіцієнтів підсилення 

(крім лічильників подання чи 

вироблення газу, рідин або 

електроенергії) 

26.51.45-55.00 Апаратура • Прилади й # електронні без 
записувального пристрою для 

вимірювання чи перевіряння 

коефіцієнтів підсилення (крім 

вимірювачів подання чи вироблення 

газу, рідини чи електроенергії) 

26.51.45-59.00 Апаратура • Прилади й # неелектронні без 
записувального пристрою для 

вимірювання чи перевіряння 

коефіцієнтів підсилення (крім 

мультиметрів і вольтметрів) 

26.51.52-39.00 Апаратура • Інструменти й # електронні для 

вимірювання чи перевіряння рівня 

рідини 
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26.51.52-59.00 Апаратура • Інструменти та # неелектронні для 

вимірювання чи перевіряння рівня 

рідини 

26.51.52-83.00 Апаратура • Інструменти й # електронні для 

вимірювання чи перевіряння змінних 

характеристик рідин і газів (зокрема 
теплометри), крім призначених для 

вимірювання тиску, витрат і рівня рідин 

26.51.53 Апаратура • Прилади й # для фізичного чи хімічного 

аналізу, н. в. і. у. 

26.51.53-20.00 Апаратура • Хроматографи й # для електрофорезу 

26.51.53-50.00 Апаратура • Інструменти й #, що базуються на 

використовуванні оптичного 

випромінювання, н. в. і. у. 

26.51.53-83.00 Апаратура • Інструменти й # електронні, інші 

26.51.53-90.00 Апаратура • Інструменти й # для фізичного чи 

хімічного аналізу, інші, н. в. і. у. 

26.51.65 Апаратура • Прилади й # гідравлічні або 

пневматичні для автоматичного 

регулювання чи контролювання 

26.51.65-00.00 Апаратура • Прилади й # гідравлічні або 

пневматичні для автоматичного 

регулювання чи контролювання 

26.51.70 Апаратура • Термостати, маностати та інші прилади 

й # для автоматичного регулювання чи 

контролювання 

26.51.70-90.00 Апаратура • Прилади й # для автоматичного 

регулювання чи контролювання, н. в. і. 
у. 

26.60.11 Апаратура • #, що базується на використанні 
рентгенівського, альфа-, бета- чи гамма-

випромінювання 

26.60.11-15.00 Апаратура • #, що базується на використанні 
рентгенівського випромінювання для 

медичних, хірургічних, стоматологічних 

і ветеринарних потреб (зокрема 
апаратура для радіографії та 
радіотерапії) 

26.60.11-15.00 Апаратура • Апаратура, що базується на 

використанні рентгенівського 

випромінювання для медичних, 

хірургічних, стоматологічних і 
ветеринарних потреб (зокрема # для 

радіографії та радіотерапії) 
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26.60.11-19.00 Апаратура • #, що базується на використанні 
рентгенівського випромінювання (крім 

призначеної для медичних, хірургічних, 

стоматологічних і ветеринарних потреб) 

26.60.11-30.00 Апаратура • #, що базується на використанні альфа-, 

бета- чи гамма-випромінювання, для 

медичних, хірургічних, стоматологічних 

і ветеринарних потреб чи для іншої 
призначеності (зокрема апаратура для 

радіографії та радіотерапії) 

26.60.11-30.00 Апаратура • Апаратура, що базується на 

використанні альфа-, бета- чи гамма-

випромінювання, для медичних, 

хірургічних, стоматологічних і 
ветеринарних потреб чи для іншої 
призначеності (зокрема # для 

радіографії та радіотерапії) 

26.60.12-80.00 Апаратура • # електродіагностична (крім 

електрокардіографів), н. в. і. у. 

26.70.17 Апаратура • Фотоспалахи; фотоапаратура для 

збільшення або зменшення; # та 
устатковання для фото- і 
кінолабораторій; негатоскопи, 

проекційні екрани 

26.70.17-00.00 Апаратура • Фотоспалахи; фотоапаратура для 

збільшення або зменшення; # та 
устатковання для фото- і 
кінолабораторій; негатоскопи, 

проекційні екрани 

27.1 Апаратура • Двигуни, генератори та трансформатори 

електричні й електрична розподільча та 

керувальна # 

27.12 Апаратура • # розподільча та керувальна електрична 

27.12.1 Апаратура • # електрична для комутації чи захисту 

електричних кіл на напругу більше ніж 

1000 В 

27.12.2 Апаратура • # електрична для комутації чи захисту 

електричних кіл, на напругу не більше 

ніж 1000 В 

27.12.10 Апаратура • # електрична для комутації чи захисту 

електричних кіл на напругу більше ніж 

1000 В 

27.12.10-90.00 Апаратура • #, інша, для комутації електричних кіл 

на напругу більше ніж 1 кВ 

27.12.23 Апаратура • # для захисту електричних кіл, на 
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напругу не більше ніж 1000 В, н. в. і. у. 

27.12.23-30.00 Апаратура • # для захисту електричних кіл (крім 

запобіжників плавких і вимикачів 

автоматичних) на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму не більше ніж 16 А 

27.12.23-50.00 Апаратура • # для захисту електричних кіл (крім 

плавких запобіжників і автоматичних 

вимикачів) на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму більше ніж 16 А, 

але не більше від 125 А 

27.12.23-70.00 Апаратура • # для захисту електричних кіл (крім 

плавких запобіжників і автоматичних 

вимикачів) на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму більше ніж 125 А 

27.33.13 Апаратура • Вилки штепсельні, розетки та інша # для 

комутації чи захисту електричних кіл, н. 

в. і. у. 

27.90.2 Апаратура • Панелі індикаторні з пристроями на 
рідинних кристалах або зі 
світлодіодами; # електрична звукової чи 

візуальної сигналізації 

27.90.11 Апаратура • Машини й # електричні спеціалізовані 

27.90.11-00.00 Апаратура • Машини й # електричні спеціалізовані 

27.90.20 Апаратура • Панелі індикаторні з пристроями на 
рідинних кристалах або зі 
світлодіодами; # електрична звукової чи 

візуальної сигналізації 

27.90.20-80.00 Апаратура • # електрична для звукової чи візуальної 
сигналізації, н. в. і. у. 

28.49.12-83.00 Апаратура • Машини та # для гальванопокриття, 

електролізу чи електрофорезу 

32.50.13-33.00 Апаратура • Інструменти й # для вимірювання 

артеріального тиску (зокрема 
сфігманометри, тензіометри, 

осцилометри) 

32.50.13-55.00 Апаратура • # для діатермії (крім ультразвукової) 

32.50.13-63.00 Апаратура • # для переливання крові (крім пляшок 

скляних спеціальних для зберігання 

крові) 

32.50.13-65.00 Апаратура • # та прилади для анестезії 

32.50.21 Апаратура • Інструменти та прилади терапевтичні; # 

дихальна 
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32.50.21-30.00 Апаратура • # для механотерапії, апаратура масажна; 

апаратура для психологічних тестів на 

визначання здатностей (крім апаратури 

стаціонарної для механотерапії взагалі) 

32.50.21-30.00 Апаратура • Апаратура для механотерапії, # 

масажна; апаратура для психологічних 

тестів на визначання здатностей (крім 

апаратури стаціонарної для 

механотерапії взагалі) 

32.50.21-30.00 Апаратура • Апаратура для механотерапії, апаратура 

масажна; # для психологічних тестів на 
визначання здатностей (крім апаратури 

стаціонарної для механотерапії взагалі) 

32.50.21-80.00 Апаратура • # для озонотерапії, кисневої та 
аерозольної терапії, апаратура для 

штучного дихання 

32.50.21-80.00 Апаратура • Апаратура для озонотерапії, кисневої та 

аерозольної терапії, # для штучного 

дихання 

32.99.59-10.00 Апаратура • # дихальна та газові маски (крім 

апаратів респіраторних терапевтичних і 
захисних масок без механічних частин і 
змінних фільтрів) 

33.20.41-00.00 Апаратура • Прилади й # для вимірювання чи 

виявляння йонізівного випромінювання 

26.30.12-00.00 Апаратура • # передавальна, до складу якої не 

входять приймачі 

22.29.91-27.00 Апаратури • Виготовляння пластмасових деталей до 

програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, 

магнітофонів, іншої # для записування 

чи відтворювання звуку або зображення, 

крім головок звукознімача 

22.29.91-93.00 Апаратури • Виготовляння пластмасових деталей до 

електричних машин і устатковання, # 

для записування та відтворювання 

звуку, апаратури для записування й 

відтворювання зображення та звуку на 

телебаченні 

22.29.91-93.00 Апаратури • Виготовляння пластмасових деталей до 

електричних машин і устатковання, 

апаратури для записування та 
відтворювання звуку, # для записування 

й відтворювання зображення та звуку на 

телебаченні 

23.41.11-30.00 Апаратури • Посуд столовий і кухонний з 
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порцеляни/фарфору (крім 

електротермічної #, кавомолок і млинків 

для спецій з робочими частинами з 
металу) 

25.50.11-34.00 Апаратури • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин 

ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної #, апаратури для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.11-34.00 Апаратури • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин 

ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, # для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.11-56.00 Апаратури • Пресування холодне сталевих частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної #, апаратури для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку 

25.50.11-56.00 Апаратури • Пресування холодне сталевих частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, # для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку 

25.50.11-58.00 Апаратури • Пресування холодне частин з 
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кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної #, апаратури для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.11-58.00 Апаратури • Пресування холодне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, # для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.12-90.00 Апаратури • Штампування об'ємне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної #, апаратури для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.12-90.00 Апаратури • Штампування об'ємне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 
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звуковідтворювальної апаратури, # для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.13-40.00 Апаратури • Формування з листового металу (сталі) 
частин електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 
звуковідтворювальної #, апаратури для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку 

25.50.13-40.00 Апаратури • Формування з листового металу (сталі) 
частин електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 
звуковідтворювальної апаратури, # для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку 

25.50.13-70.00 Апаратури • Формування з листового металу 

(кольорових металів) частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання 

та механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної #, апаратури для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального 

устатковання, складаних металевих 

конструкцій 

25.50.13-70.00 Апаратури • Формування з листового металу 

(кольорових металів) частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання 

та механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, # для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального 

устатковання, складаних металевих 

конструкцій 
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25.50.20-80.00 Апаратури • Виготовляння методом порошкової 
металургії виробів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної #, апаратури для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних з кольорових металів 

25.50.20-80.00 Апаратури • Виготовляння методом порошкової 
металургії виробів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, # для 

записування чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних з кольорових металів 

25.62.10-09.00 Апаратури • Обробляння токарне металевих деталей 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної #, телевізійної 
відео- та звукозаписувальної й 

відтворювальної апаратури 

25.62.10-09.00 Апаратури • Обробляння токарне металевих деталей 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

телевізійної відео- та 

звукозаписувальної й відтворювальної # 

26.30.3 Апаратури • Частини електричної # для телефонного 

чи телеграфного зв'язку 

26.30.4 Апаратури • Антени та антенні відбивачі будь-якого 

типу й частини до них; частини радіо- та 
телепередавальної # та телевізійних 

камер 



стор. 203 з 1807  

26.30.6 Апаратури • Частини приладів охоронної та 

пожежної сигналізації й подібної # 

26.30.9 Апаратури • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # зв'язку 

26.30.30 Апаратури • Частини електричної # для телефонного 

чи телеграфного зв'язку 

26.30.30-00.00 Апаратури • Частини електричної # для телефонного 

чи телеграфного зв'язку 

26.30.40 Апаратури • Антени та антенні відбивачі будь-якого 

типу й частини до них; частини радіо- та 
телепередавальної # та телевізійних 

камер 

26.30.40-10.00 Апаратури • Антени телескопічні та гнучкі до 

портативних пристроїв або до # для 

встановлення в моторних транспортних 

засобах, призначені винятково або 

переважно для використання з 
апаратурою підкатегорій 20.40.11, 

20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.18, 

26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 

26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 28.23.21, 

28.23.22 

26.30.40-40.00 Апаратури • Антени та антенні дзеркала всіх видів 

для # підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 

частини, придатні для використання з 
ними 

26.30.40-70.00 Апаратури • Шафи та корпуси для передавальної та 

приймальної # для радіомовлення й 

телебачення, телевізійними камерами; 

частини, призначені винятково або 

переважно для використання з 
апаратурою з телевізійними камерами, 

приймальною апаратурою для 

радіомовлення та телебачення, монітори 

та проектори (крім антен, електронних 

модулів і частин до моніторів і 
проекторів, призначених винятково або 

переважно для використання в 

автоматичних машинах для обробляння 

даних), н. в. і. у. 

26.30.60 Апаратури • Частини приладів охоронної та 

пожежної сигналізації й подібної # 

26.30.60-00.00 Апаратури • Частини приладів охоронної та 

пожежної сигналізації й подібної # 

26.30.99 Апаратури • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # зв'язку 
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26.30.99-00.00 Апаратури • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # зв'язку 

26.40.9 Апаратури • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва побутової електронної # 

26.40.51-80.00 Апаратури • Частини # підкатегорій 26.40.41, 

26.40.42, 26.40.43 

26.40.99 Апаратури • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва побутової електронної # 

26.40.99-00.00 Апаратури • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва побутової електронної # 

26.51.81 Апаратури • Частини радіолокаційної та 
радіонавігаційної # 

26.51.81-00.00 Апаратури • Частини радіолокаційної та 
радіонавігаційної 

26.51.85-50.00 Апаратури • Частини та приладдя до приладів і # для 

автоматичного регулювання чи 

контролювання підкатегорій 26.51.65 та 
26.51.70 

27.11.50-40.00 Апаратури • Джерела живлення до # зв'язку, 

автоматичних машин для обробляння 

даних і пристроїв до них 

27.12.4 Апаратури • Частини електричної розподільчої та 

керувальної # 

27.12.9 Апаратури • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричної розподільчої 
та керувальної # 

27.12.40 Апаратури • Частини електричної розподільчої та 

керувальної # 

27.12.40-30.00 Апаратури • Плати електронні, панелі, консолі, 
столи, шафи та інші основи для 

електричної розподільчої й керувальної 
# (крім таких, що мають умонтовану 

апаратуру) 

27.12.40-90.00 Апаратури • Частини, інші, до # підкатегорій 

27.12.10, 27.12.21, 27.12.22, 27.12.23, 

27.12.24, 27.12.31, 27.12.32 

27.12.99 Апаратури • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричної розподільчої 
та керувальної # 

27.12.99-00.00 Апаратури • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричної розподільчої 
та керувальної # 
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27.90.33-50.00 Апаратури • Частини # підкатегорії 27.90.20 

27.90.33-70.00 Апаратури • Частини спеціалізованих електричних 

машин і #, н. в. і. у. 

27.90.33-90.00 Апаратури • Частини електричних машин чи #, н. в. і. 
у. 

32.50.21-30.00 Апаратури • Апаратура для механотерапії, апаратура 

масажна; апаратура для психологічних 

тестів на визначання здатностей (крім # 

стаціонарної для механотерапії взагалі) 

33.14.11 Апаратури • Ремонтування та технічне 

обслуговування електричних двигунів, 

генераторів, трансформаторів, 

розподільчої та керувальної # 

33.14.11-50.00 Апаратури • Ремонтування та технічне 

обслуговування розподільчої та 
керувальної # 

33.20.29-60.00 Апаратури • Монтування машин і # загальної 
призначеності для зважування, 

фільтрування, дистилювання, 

пакування, наливання у пляшки, 

розбризкування, каландрів апаратів 

пароструминних і піскоструминних 

33.20.50-50.00 Апаратури • Монтування # керування та 

розподіляння електроенергії 

26.30.40-10.00 Апаратурою • Антени телескопічні та гнучкі до 

портативних пристроїв або до апаратури 

для встановлення в моторних 

транспортних засобах, призначені 
винятково або переважно для 

використання з # підкатегорій 20.40.11, 

20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.18, 

26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 

26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 28.23.21, 

28.23.22 

26.30.40-60.00 Апаратурою • Антени інші та частини до них, 

призначені винятково або переважно 

для використання з # підкатегорій 

20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 

26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 

26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 

28.23.21, 28.23.22 

26.30.40-70.00 Апаратурою • Шафи та корпуси для передавальної та 

приймальної апаратури для 

радіомовлення й телебачення, 

телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно 
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для використання з # з телевізійними 

камерами, приймальною апаратурою 

для радіомовлення та телебачення, 

монітори та проектори (крім антен, 

електронних модулів і частин до 

моніторів і проекторів, призначених 

винятково або переважно для 

використання в автоматичних машинах 

для обробляння даних), н. в. і. у. 

26.30.40-70.00 Апаратурою • Шафи та корпуси для передавальної та 

приймальної апаратури для 

радіомовлення й телебачення, 

телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно 

для використання з апаратурою з 
телевізійними камерами, приймальною 

# для радіомовлення та телебачення, 

монітори та проектори (крім антен, 

електронних модулів і частин до 

моніторів і проекторів, призначених 

винятково або переважно для 

використання в автоматичних машинах 

для обробляння даних), н. в. і. у. 

26.40.34 Апаратурою • Відеомонітори та відеопроектори, не 

поєднані в одному корпусі з 
телеприймальною # та не 

використовувані в системі 
автоматичного обробляння інформації 

27.12.40-30.00 Апаратуру • Плати електронні, панелі, консолі, 
столи, шафи та інші основи для 

електричної розподільчої й керувальної 
апаратури (крім таких, що мають 

умонтовану #) 

10.32.12 Апельсиновий • Сік # 

10.32.12-10.00 Апельсиновий • Сік #, неконцентрований, заморожений 

10.32.12-20.00 Апельсиновий • Сік #, неконцентрований, крім 

замороженого 

10.32.12-30.00 Апельсиновий • Сік #, н. в. і. у. 

10.32.19-10.00 Апельсинового • Сік з будь-яких цитрусових плодів 

одного виду, неконцентрований (крім # 

та грейпфрутового) 

10.32.19-20.00 Апельсинового • Сік з будь-яких фруктів чи овочів 

одного виду, неконцентрований, 

неферментований та без додання спирту 

(крім #, грейпфрутового, ананасового, 

томатного, виноградного та яблучного 
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соків) 

10.62.11-50.00 Апретувальної • Клейковина пшенична (крім пшеничної 
клейковини, приготованої для 

використання як клею або як 

глянцювальної чи # речовини в 

текстильній промисловості) 

28.94.21-80.00 Апретування • Машини, використовувані для 

виробництва лінолеуму чи інших 

покривів, для нанесення пасти на 
текстильну чи іншу основу; машини для 

# та остаточного обробляння, 

віджимання, оздоблювання, нанесення 

покриву чи просочення текстильної 
пряжі, тканин або виробів з текстильних 

матеріалів 

21.20.24 Аптечки • Матеріали перев'язувальні клейкі, 
кетгут і подібні матеріали; # першої 
допомоги 

21.20.24-60.00 Аптечки • Сумки та # першої допомоги 

20.60.11-10.00 Арамідів • Волокна з #, не піддані кардочесанню чи 

гребенечесанню та не оброблені іншим 

способом 

20.60.12-20.00 Арамідів • Нитки високоміцні з #, не розфасовані 
для роздрібної торгівлі (крім ниток для 

шиття) 

20.60.12-40.00 Арамідів • Нитки високоміцні з нейлону чи з інших 

поліамідів, не розфасовані для 

роздрібної торгівлі (крім ниток для 

шиття та високоміцних ниток з #) 

10.39.23 Арахіс • Горіхи, #, смажені, солені чи 

приготовані іншим способом 

10.39.23-30.00 Арахіс • #, приготований чи законсервований 

(зокрема масло арахісове), крім 

законсервованого з доданням оцту чи 

оцтової кислоти, замороженого, пюре й 

паст 

10.41.22 Арахісова • Олія #, сира 

10.41.22-00.00 Арахісова • Олія #, сира 

10.41.52 Арахісова • Олія # та її фракції, рафінована, хімічно 

немодифікована 

10.41.52-00.00 Арахісова • Олія # та її фракції, рафінована, хімічно 

незмодифікована 

10.39.23-30.00 Арахісове • Арахіс, приготований чи 
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законсервований (зокрема масло #), крім 

законсервованого з доданням оцту чи 

оцтової кислоти, замороженого, пюре й 

ласт 

10.39.23-90.00 Арахісу • Горіхи, приготовані чи законсервовані 
(крім #), інше насіння та суміші (крім 

законсервованих з доданням оцту чи 

оцтової кислоти, заморожених, пюре й 

паст, законсервованих з доданням 

цукру) 

20.11.11 Аргон • Водень, #, інертні гази, азот і кисень 

20.11.11-20.00 Аргон • # 

20.11.11-30.00 Аргону • Гази інертні (крім #) 

17.23.13-79.00 Аркушами • Форми конторські багаточастинні, 
зокрема форми окремими #, комплекти 

копіювальних прокладок з 
безвуглецевим копіювальним шаром і 
книжки (крім нерозрізаних форм) 

18.12.14-07.00 Аркушами • Друкування книжок, брошур, рекламних 

проспектів і подібної продукції, 
окремими # 

18.12.14-14.00 Аркушами • Друкування книжок, брошур, рекламних 

проспектів і подібної продукції (крім 

надрукованих окремими #) 

17.12.11 Аркушах • Папір газетний, у рулонах або в # 

17.12.11-00.00 Аркушах • Папір газетний, у рулонах або в # 

17.12.14-39.00 Аркушах • Папір і картон графічний: з часткою 

волокон, одержаних механічним 

способом, не більше ніж 10 мас. %, 

щільністю більше ніж 40 г/м2, але не 

більше від 150 г/м2, в # 

17.12.20-30.00 Аркушах • Вата целюлозна господарсько-побутової 
чи санітарно-гігієнічної призначеності, 
у рулонах завширшки більше ніж 36 см 

або в прямокутних # (зокрема у 

квадратних) з розміром однієї 
розгорнутої сторони більше ніж 36 см 

17.12.20-55.00 Аркушах • Папір крепований і полотно з 
целюлозного волокна господарсько-

побутової чи санітарно-гігієнічної 
призначеності, у рулонах завширшки 

більше ніж 36 см, прямокутних # з 
розміром однієї розгорнутої сторони 

більше ніж 36 см, щільністю кожного 

шару не більше ніж 25 г/м2 
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17.12.20-57.00 Аркушах • Папір крепований і полотно з 
целюлозного волокна господарсько-

побутової чи санітарно-гігієнічної 
призначеності, у рулонах завширшки 

більше ніж 36 см, прямокутних # з 
розміром однієї розгорнутої сторони 

більше ніж 36 см, щільністю кожного 

шару більше ніж 25 г/м2 

17.12.35-20.00 Аркушах • Папір "тест-лайнер", некрейдований 

(картон тарний, з макулатури), у 

рулонах або в #, щільністю не більше 

ніж 150 г/м2 

17.12.35-40.00 Аркушах • Папір "тест-лайнер", некрейдований 

(картон тарний, з макулатури), у 

рулонах або в #, щільністю більше ніж 

150 г/м2 

17.12.41-80.00 Аркушах • Крафт-папір мішковий крепований чи 

гофрований; крепований чи гофрований; 

у рулонах або в # 

17.12.42-40.00 Аркушах • Папір і картон некрейдовані, інші, у 

рулонах або в #, щільністю не більше 

ніж 150 г/м2 (крім виробів підкатегорій 

17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, паперу для 

гофрування, паперу "тест-лайнер", 

паперу обгортокового, паперу 

сульфітного, паперу та картону 

фільтрувального чи для покрівель) 

17.12.42-60.00 Аркушах • Папір і картон некрейдовані, інші, у 

рулонах або в #, щільністю більше ніж 

150 г/м2, але менше ніж 225 г/м2 (крім 

виробів підкатегорій 17.12.12, 17.12.13, 

17.12.14, паперу для гофрування, паперу 

"тест-лайнер", паперу обгортокового, 

паперу сульфітного, паперу та картону 

фільтрувального чи для покрівель) 

17.12.42-80.00 Аркушах • Папір і картон некрейдовані, інші, у 

рулонах або в #, щільністю не менше 
ніж 225 г/м2 (крім виробів підкатегорій 

17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, паперу для 

гофрування, паперу "тест-лайнер", 

паперу обгортокового, паперу 

сульфітного, паперу та картону 

фільтрувального чи для покрівель) 

17.12.43-30.00 Аркушах • Папір і картон фільтрувальні 
некрейдовані, у рулонах або в # 

17.12.43-60.00 Аркушах • Папір і картон для покрівель 

некрейдовані, у рулонах або в # 
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17.12.73-79.00 Аркушах • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

писання, друкування, графічних робіт в 

#, з часткою волокон, одержаних 

механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.76 Аркушах • Папір копіювальний, самокопіювальний 

папір та інший папір для виготовляння 

копій і відбитків, у рулонах або в # 

17.12.76-00.00 Аркушах • Папір копіювальний, самокопіювальний 

папір та інший папір для виготовляння 

копій і відбитків, у рулонах або в # 

17.12.77 Аркушах • Папір, картон, целюлозна вата й 

полотна з целюлозного волокна, 

крейдовані, просочені, покриті, з 
пофарбованою поверхнею чи 

віддрукованим на поверхні малюнком, у 

рулонах або в # 

17.12.77-10.00 Аркушах • Папір і картон, у рулонах або в #, 

гудровані, оброблені бітумом або 

асфальтом 

17.12.77-33.00 Аркушах • Папір і картон, у рулонах або в #, 

самосклеювальні 

17.12.77-35.00 Аркушах • Папір і картон, у рулонах або в #, 

ґумовані (крім самосклеювальних) 

17.12.77-55.00 Аркушах • Папір і картон, у рулонах або в #, 

вибілені, крейдовані, просочені чи 

покриті пластмасами, щільністю більше 

ніж 150 г/м2 (крім клейких) 

17.12.77-59.00 Аркушах • Папір і картон, у рулонах або в #, 

крейдовані, просочені чи покриті 
пластмасами (крім клейких, паперу та 
картону вибілених та зі щільністю 

більше ніж 150 г/м2) 

17.12.77-70.00 Аркушах • Папір і картон, у рулонах або в #, 

крейдовані, просочені чи покриті 
воском, парафіновим воском, 

стеарином, олією чи гліцерином 

17.12.78-20.00 Аркушах • Крафт-папір і картон, крейдовані 
коаліном або іншими неорганічними 

речовинами з одного чи обох боків, у 

рулонах або в #, чи у прямокутних 

аркушах (крім призначених для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності, паперу та картону, 

вибілених рівномірно по всій масі, у 
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яких більше 95 мас. % загальної маси 

волокна становлять деревні волокна, 

одержані хімічним способом) 

17.12.78-20.00 Аркушах • Крафт-папір і картон, крейдовані 
коаліном або іншими неорганічними 

речовинами з одного чи обох боків, у 

рулонах або в аркушах, чи у 

прямокутних # (крім призначених для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності, паперу та картону, 

вибілених рівномірно по всій масі, у 

яких більше 95 мас. % загальної маси 

волокна становлять деревні волокна, 

одержані хімічним способом) 

17.12.79-70.00 Аркушах • Папір і картон, у рулонах або в #, 

крейдований коаліном або іншою 

неорганічною речовиною з одного чи 

обох боків, крім будь-якого паперу та 

картону будь-якої графічної 
призначеності, багатошарового паперу 

та картону 

17.21.11 Аркушах • Папір і картон гофровані, у рулонах або 

в # 

17.21.11-00.00 Аркушах • Папір і картон гофровані, у рулонах або 

в # 

28.23.22 Аркушеві • Машини для офсетного друку, #, 

конторського/офісного типу 

28.23.22-00.00 Аркушеві • Машини для офсетного друку, #, 

конторського/офісного типу 

28.99.11-30.00 Аркушепідбиральні • Машини комплектувальні та # для книг 

23.43 Арматура • Ізолятори керамічні та ізолювальна 

керамічна # 

23.43.1 Арматура • Ізолятори електричні керамічні; # 

ізолювальна керамічна до електричних 

машин, устатковання чи приладдя 

23.43.10 Арматура • Ізолятори електричні керамічні; # 

ізолювальна керамічна до електричних 

машин, устатковання чи приладдя 

23.43.10-53.00 Арматура • # ізолювальна керамічна до електричних 

машин, устатковання та приладдя до 

них, з умістом не менше ніж 80 мас. % 

оксидів металів 

23.43.10-55.00 Арматура • # ізолювальна керамічна до електричних 

машин, устатковання та приладдя до 

них (крім арматури з умістом не менше 
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ніж 80 мас. % оксидів металів) 

25.72.14 Арматура • Завіси, монтажна #, кріплення та подібні 
вироби до автотранспортних засобів, 

дверей, вікон, меблів, з недорогоцінних 

металів 

25.72.14-30.00 Арматура • # монтажна, кріплення та подібні 
вироби до автотранспортних засобів 

(крім завіс, поворотних роликів, замків і 
ключів) з недорогоцінних металів 

25.72.14-40.00 Арматура • # монтажна, кріплення та подібні 
вироби для використання в будівлях 

(крім завіс, поворотних роликів, замків, 

ключів, дверних очків з оптичними 

елементами та дверних засувів, що їх 

відкривають за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-50.00 Арматура • # монтажна, кріплення та подібні 
вироби до меблів (крім завіс, 

поворотних роликів, замків і ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-60.00 Арматура • # монтажна, кріплення та подібні 
вироби, інші (крім призначених до 

автотранспортних засобів, будівель та 

меблів), з недорогоцінних металів 

27.33.14 Арматура • # електроізоляційна з пластмаси 

27.33.14-30.00 Арматура • # ізолювальна пластмасова, до 

електричних машин, пристроїв, 

устатковання (крім електричних 

ізоляторів) 

27.90.12 Арматура • Ізолятори електричні; # ізолювальна для 

електричних машин або устатковання; 

трубки ізоляційні 

27.90.12-80.00 Арматура • # ізолювальна, для електричних машин 

або устатковання (крім виготовлених зі 
скла чи кераміки); трубки ізоляційні та 
з'єднувальні деталі з недорогоцінних 

металів, облицьовані ізоляційним 

матеріалом (крім виготовлених зі скла 
чи кераміки) 

28.49.22-30.00 Арматура • Пристрої затискальні та # спеціальної 
призначеності; комплекти стандартних 

затискальних пристроїв і складників 

арматури до верстатів і ручних 

інструментів 

30.20.4 Арматура • Частини залізничних локомотивів, 
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трамвайних моторних вагонів і 
рухомого складу; кріплення та # і їхні 
частини; механічне устатковання для 

керування рухом 

30.20.40 Арматура • Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і 
рухомого складу; кріплення та # і їхні 
частини; механічне устатковання для 

керування рухом 

30.20.40-70.00 Арматура • Кріплення, # та устатковання механічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях і 
трамвайних коліях; частини кріплень і 
арматури залізничних або трамвайних 

колій, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і 
трамвайних коліях, дорогах, внутрішніх 

водних шляхах, майданчиках для 

паркування, портових спорудах і 
летовищах 

22.29.24 Арматури • Частини, н. в. і. у., до ламп і 
освітлювальної #, світлових вивісок і 
подібних виробів з пластмас 

22.29.24-00.00 Арматури • Частини, н. в. і. у., до ламп і 
освітлювальної #, світлових вивісок і 
подібних виробів з пластмас 

22.29.91-50.00 Арматури • Виготовляння пластмасових деталей до 

локомотивів або рухомого складу, до 

кріплень і # залізничних або трамвайних 

колій, механічного устатковання для 

сигналізації, убезпечення або 

регулювання руху 

23.19.24 Арматури • Частини скляні до ламп і освітлювальної 
#, таблички з іменами та подібні вироби 

23.19.24-00.00 Арматури • Частини скляні до ламп і освітлювальної 
#, світлових вивісок і подібних виробів з 
пластмас 

23.43.9 Арматури • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричних керамічних 

ізоляторів та ізолювальної керамічної # 

23.43.10-55.00 Арматури • Арматура ізолювальна керамічна до 

електричних машин, устатковання та 
приладдя до них (крім # з умістом не 

менше ніж 80 мас. % оксидів металів) 

23.43.99 Арматури • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва електричних керамічних 

ізоляторів та ізолювальної керамічної # 

23.43.99-00.00 Арматури • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричних керамічних 

ізоляторів та ізолювальної керамічної # 

28.49.22-30.00 Арматури • Пристрої затискальні та арматура 

спеціальної призначеності; комплекти 

стандартних затискальних пристроїв і 
складників # до верстатів і ручних 

інструментів 

28.49.22-50.00 Арматури • Пристрої для кріплення оброблюваних 

деталей до токарних верстатів (крім 

затискальних пристроїв і # спеціальної 
призначеності; комплектів стандартних 

затискальних пристроїв і складників 

арматури) 

28.49.22-50.00 Арматури • Пристрої для кріплення оброблюваних 

деталей до токарних верстатів (крім 

затискальних пристроїв і арматури 

спеціальної призначеності; комплектів 

стандартних затискальних пристроїв і 
складників #) 

28.49.22-70.00 Арматури • Пристрої для кріплення оброблюваних 

деталей до верстатів і ручних 

інструментів (крім затискальних 

пристроїв і # спеціальної призначеності; 
комплектів стандартних затискальних 

пристроїв і складників арматури, 

пристроїв для кріплення оброблюваних 

деталей до токарних верстатів) 

30.20.40-70.00 Арматури • Кріплення, арматура та устатковання 

механічне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху 

на залізницях і трамвайних коліях; 

частини кріплень і # залізничних або 

трамвайних колій, устатковання 

механічного сигналізаційного, 

убезпечувального, для регулювання 

руху на залізницях і трамвайних коліях, 

дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

31.09.12-30.00 Арматури • Меблі дерев'яні до спалень (крім 

фурнітури до шаф, убудовуваних у 

стіни, матрацових каркасів, ламп і 
освітлювальної #, дзеркал-стояків, 

сидінь) 
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28.49.22-70.00 Арматури • Пристрої для кріплення оброблюваних 

деталей до верстатів і ручних 

інструментів (крім затискальних 

пристроїв і арматури спеціальної 
призначеності; комплектів стандартних 

затискальних пристроїв і складників #, 

пристроїв для кріплення оброблюваних 

деталей до токарних верстатів) 

23.11.11-30.00 Армоване • Скло чи профілі, виливане чи прокатне 
листове, #, з поглинальним, 

відбивальним або невідбивальним 

шаром або без нього, але не оброблене 
іншим способом 

22.19.30-59.00 Армованих • Шланги ґумові, армовані або з'єднані з 
іншими матеріалами (крім шлангів 

ґумових, # металом або текстилем) 

22.21.29-35.00 Армованих • Труби, трубки та шланги пластмасові 
(крім жорстких труб і гнучких труб з 
тиском прориву не менше ніж 27,6 МПа, 

# або іншим чином з'єднаних з іншими 

матеріалами - наприклад з фітингами) 

22.21.29-37.00 Армованих • Труби, трубки та шланги пластмасові з 
фітингами (крім жорстких і гнучких 

труб, трубок або шлангів, з тиском 

прориву не менше ніж 27,6 МПа, # або 

іншим чином з'єднаних з іншими 

матеріалами) 

22.21.30-81.00 Армованих • Пластини, листи, плівка, фольга та 
стрічки з полікарбонатів, непорувзті 
(крім покривів на підлогу, стіни, стелю - 

самосклеювальних, #, ламінованих, з 
основою з інших матеріалів або 

з'єднаних з іншими матеріалами) 

22.21.30-82.00 Армованих • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки 

з поліамідів непоруваті (крім покривів 

на підлогу, стіни, стелі - 
самосклеювальних, #, ламінованих, з 
основою з інших матеріалів, або 

з'єднаних з іншими матеріалами) 

23.62.10-50.00 Армовані • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі 
гіпсу, покриті чи # папером або 

картоном, крім виробів, агломерованих 

гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.62.10-90.00 Армовані • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі 
гіпсу, не покриті чи не # папером або 
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картоном, крім виробів, агломерованих 

гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.91.11-30.00 Армовані • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні вироби, без обрамлення, 

# в'яжучим матеріалом із синтетичних 

або штучних смол, крім жорен і 
точильних каменів, призначених для 

мелення, шліфування або 

подрібнювання 

25.99.21 Армовані • Сейфи та скрині, двері та секції до 

банківських сховищ, ящики для 

зберігання грошей і документів та 
подібні вироби, броньовані чи #, з 
недорогоцінних металів 

25.99.21-30.00 Армовані • Сейфи та скрині броньовані чи #, з 
недорогоцінних металів 

25.99.21-50.00 Армовані • Двері та секції до банківських сховищ 

броньовані чи #, з недорогоцінних 

металів 

24.42.23-30.00 Армованого • Дріт з нелегованого алюмінію (крім 

ізольованих електричних проводів і 
кабелів, троса й # алюмінієвим дротом 

корду, багатожильного проводу й 

кабелю) 

24.42.23-50.00 Армованого • Дріт з алюмінієвих сплавів (крім 

ізольованих електричних проводів і 
кабелів, троса й # алюмінієвим дротом 

корду, багатожильного проводу й 

кабелю) 

24.10.61-30.00 Армування • Прутки для # бетону (бруски з 
виступами, холодного рифлення) 

24.10.62-10.00 Армування • Бруски гарячекатані для # бетону 

10.82.23-55.00 Ароматизатори • Пастилки від болю в горлі та краплі від 

кашлю, до складу яких входить в 

основному цукор і # (крім пастилок і 
крапель з умістом ароматизаторів з 
лікувальними властивостями) 

10.62.13-10.00 Ароматизаторів • Глюкоза та сироп глюкози (без додання 

# чи барвників) 

10.62.13-20.00 Ароматизаторів • Фруктоза хімічно чиста у твердій формі; 
фруктоза та сироп фруктози, з умістом у 

сухому стані більше ніж 50 % фруктози; 

ізоглюкоза (без додання # чи барвників) 

10.62.13-30.00 Ароматизаторів • Мальтодекстрин і сироп 

мальтодекстрину (без додання # чи 
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барвників) 

10.81.12 Ароматизаторів • Цукор тростинний чи буряковий, 

очищений (сахароза), у твердих формах, 

без додання # чи барвників 

10.81.13 Ароматизаторів • Цукор тростинний чи буряковий, 

очищений з доданням # чи барвників; 

цукор кленовий і кленовий сироп 

10.81.13-00.00 Ароматизаторів • Цукор тростинний чи буряковий, 

очищений з доданням # чи барвників; 

цукор кленовий і кленовий сироп 

10.82.23-55.00 Ароматизаторів • Пастилки від болю в горлі та краплі від 

кашлю, до складу яких входить в 

основному цукор і ароматизатори (крім 

пастилок і крапель з умістом # з 
лікувальними властивостями) 

10.51.52-45.00 Ароматизований • Йогурт рідинний # чи сквашене молоко 

(кефір; сметана; йогурти інші 
ферментовані продукти, ароматизовані 
чи з доданням плодів, горіхів або какао) 

11.07.19-50 Ароматизованих • Напої безалкогольні без умісту 

молочного жиру (крім підсолоджених 

чи непідсолоджених мінеральних, 

газованих чи # вод) 

20.41.41 Ароматизування • Препарати для # чи дезодорування 

приміщень 

20.41.41-00.00 Ароматизування • Препарати для # чи дезодорування 

приміщень 

20.14.19-70.00 Ароматичних • Похідні # вуглеводнів 

20.14.73-40.00 Ароматичних • Нафталін та інші суміші # вуглеводнів 

(крім бензолу, толуолу, ксилолу) 

32.99.52 Ароматичні • Гребінці, заколки на волосся та подібні 
вироби; шпильки на волосся; бігуді; 
аерозолі # та їхні насадки та головки 

32.50.13-33.00 Артеріального • Інструменти й апаратура для 

вимірювання # тиску (зокрема 

сфігманометри, тензіометри, 

осцилометри) 

23.32.12 Архітектурні • Черепиця покрівельна, ковпаки для 

димарів, дефлектори, футеровка до 

димарів, # оздоби та інші будівельні 
керамічні вироби 

23.32.12-70.00 Архітектурні • Вироби будівельні з глини, 

невогнетривкі (зокрема ковпаки для 
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димарів, дефлектори, футеровка та 
блоки до димарів, # оздоби, 

вентиляційні решітки, планки з глини), 

крім труб, водовідводів і подібних 

виробів типу ринв 

23.69.19-80.00 Архітектурні • Вироби з цементу, бетону чи штучного 

каменю не для будівництва (зокрема 

вази, квіткові горщики, # орнаменти чи 

садові декоративні вироби, статуетки та 
декоративні вироби) 

13.96.16-80.00 Асбестоцементу • Полотна текстильні та повсть до машин 

для виробництва паперу й подібних 

машин (зокрема для виробництва 

целюлози чи #) 

28.49.11-30.00 Асбестоцементу • Верстати пиляльні для обробляння 

каменю, кераміки, бетону, # та подібних 

мінеральних матеріалів або для 

холодного обробляння скла 

28.49.11-50.00 Асбестоцементу • Верстати шліфувальні та полірувальні 
для обробляння каменю, кераміки, 

бетону, # та подібних мінеральних 

матеріалів або для холодного 

обробляння скла 

28.49.11-70.00 Асбестоцементу • Верстати, інші, для обробляння каменю, 

кераміки, бетону, # та подібних 

мінеральних матеріалів або для 

холодного обробляння скла (крім 

пиляльних, шліфувальних і 
полірувальних верстатів) 

26.70.24 Астрономічних • Частини та приладдя до біноклів, 

монокулярів та інших оптичних труб, 

інших # приладів і оптичних 

мікроскопів 

26.70.22 Астрономічні • Біноклі, монокуляри, інші оптичні 
труби; прилади # інші; мікроскопи 

оптичні 

17.12.77-10.00 Асфальтом • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 

гудровані, оброблені бітумом або # 

23.99.12 Асфальту • Вироби з # або подібних матеріалів 

23.99.13 Асфальту • Суміші бітумінозні на основі 
природного та штучного каменю та 
бітуму, природного # чи подібної 
речовини як зв'язувальної речовини 

23.99.13-10.00 Асфальту • Суміші бітумінозні на основі 
природного та штучного наповнювача й 
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бітуму чи природного # як зв'язувальної 
речовини 

10.20.24-20.00 Атлантичний • Лосось тихоокеанський, # і дунайський, 

закопчений (зокрема філе) 

10.20.24-80.00 Атлантичного • Риба, закопчена (зокрема філе), крім 

тихоокеанського, # та дунайського 

лосося, оселедця 

32.30.14 Атлетичних • Інвентар і устатковання для 

гімнастичних залів, фітнес-центрів і # 

залів 

32.30.14-00.00 Атлетичних • Інвентар і устатковання для 

гімнастичних залів, фітнес-центрів і # 

залів 

26.51.51-79.00 Атмосферного • Гідрометри, гігрометри та психрометри 

неелектронні (зокрема гігрографи, 

термогігрографи, баро-термо-

гігрографи, актинометри, бароскопи), 

крім радіозондів для # зондування 

20.14.63-79.00 Атомами • Епоксиди, епоксидоспирти, 

епоксифеноли, епоксиефіри, з трьома # 

в циклі та їхні галогено-, сульфо-, нітро- 

чи нітрозопохідні, крім оксирану, 

метилоксирану (пропіленоксиду) 

20.14.19-30.00 Атомів • Похідні ациклічних вуглеводнів 

галогеновані, з умістом двох або більше 

різних # галогенів 

28.99.32 Атракціони • Каруселі, гойдалки, тири та інші # 

28.99.32-00.00 Атракціони • Каруселі, гойдалки, тири та інші # 

32.40.42 Атракціонів • Вироби для більярду, вироби для #, 

настільні чи кімнатні ігри; інші ігри, що 

їх запускають опусканням монет або 

жетонів 

22.29.91-27.00 Аудіоплеєрів • Виготовляння пластмасових деталей до 

програвачів, грамофонів, #, 

магнітофонів, іншої апаратури для 

записування чи відтворювання звуку 

або зображення, крім головок 

звукознімача 

20.14.61-13.00 Ацетальдегід • Етаналь (#) 

20.14.61-19.00 Ацетальдегіду • Альдегіди ациклічні, без інших 

кисневих функційних груп (крім 

метаналю (формальдегіду), етаналю (#), 

бутаналю (бутиральдегіду, нормального 

ізомеру)) 
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20.60.21-40.00 Ацетату • Джгути зі штучних ниток, з # 

20.60.23-40.00 Ацетатцелюлози • Нитки комплексні з #, зокрема 
мононитка з лінійною щільністю менше 

ніж 67 децитексів, одиничні, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім ниток для шиття та високоміцних 

ниток) 

28.29.11 Ацетиленові • Газогенератори та генератори водяного 

газу; газогенератори # та подібні; 
установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

28.29.11-00.00 Ацетиленові • Газогенератори та генератори водяного 

газу; газогенератори # та подібні; 
установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

20.14.62-11.00 Ацетон • # 

20.14.62-19.00 Ацетону • Кетони ациклічні; без інших кисневих 

функційних груп (крім #, бутанону 

(метилетилкетону), 4-метилпентан-2-он 

(метилізобутилкетону)) 

20.14.13 Ациклічних • Хлорпохідні # вуглеводнів 

20.14.13-57.00 Ациклічних • Хлорпохідні # вуглеводнів насичені, н. 

в. і. у. 

20.14.13-79.00 Ациклічних • Хлорпохідні # вуглеводнів, ненасичені 
(крім вінілхлориду, трихлоретилену, 

тетрахлоретилену) 

20.14.19-10.00 Ациклічних • Похідні # вуглеводнів, з умістом фтору, 

брому або йоду 

20.14.19-30.00 Ациклічних • Похідні # вуглеводнів галогеновані, з 
умістом двох або більше різних атомів 

галогенів 

20.14.23-50.00 Ациклічних • Галогено-, сульфо-, нітро- чи 

нітрозопохідні # спиртів 

13.10.25 Бавовна • #, кардочесана чи гребенечесана 

13.10.25-00.00 Бавовна • #, кардочесана чи гребенечесана 

13.10.7 Бавовни • Пряжа з рослинних текстильних 

волокон, крім # (зокрема з льону, джуту, 

кокосового волокна та справжніх 

конопель); пряжа паперова 

13.10.61-32.00 Бавовни • Пряжа з #, не підданої гребенечесанню, 

не розфасована для роздрібної торгівлі, 
на тканини (крім на килими та покриви 

на підлогу) 
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13.10.61-33.00 Бавовни • Пряжа з #, не підданої гребенечесанню, 

не розфасована для роздрібної торгівлі, 
на трикотажні полотна та панчішні 
вироби 

13.10.61-35.00 Бавовни • Пряжа з #, не підданої гребенечесанню, 

не розфасована для роздрібної торгівлі, 
для іншого застосування (зокрема на 
килими та покриви на підлогу) 

13.10.61-52.00 Бавовни • Пряжа з гребенечесаної #, не 
розфасована для роздрібної торгівлі, на 
тканини (крім на килими та покриви на 

підлогу) 

13.10.61-53.00 Бавовни • Пряжа з гребенечесаної #, не 
розфасована для роздрібної торгівлі, на 
трикотажні полотна та панчішні вироби 

13.10.61-55.00 Бавовни • Пряжа з гребенечесаної #, не 
розфасована для роздрібної торгівлі, для 

іншого застосування (зокрема на 
килими та покриви на підлогу) 

13.10.92 Бавовни • Сировина відновлена, бавовняна, 

розпушена та інші відходи # 

13.10.92-00.00 Бавовни • Сировина відновлена, бавовняна, 

розпушена та інші відходи # 

13.20.32-90.00 Бавовни • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, змішаних з іншими 

матеріалами, крім вовни, тонкого волосу 

тварин чи # 

13.20.42 Бавовни • Тканини махрові на рушники й подібні 
махрові тканини з # (крім вузьких 

тканин) 

13.20.42-00.00 Бавовни • Тканини махрові на рушники й подібні 
махрові тканини з # (крім вузьких 

тканин) 

13.30.12-30.00 Бавовни • Вибілювання бавовняних тканин, з 
умістом # не менше ніж 85 мас. % 

13.30.13-30.00 Бавовни • Фарбування бавовняних тканин, з 
умістом # не менше ніж 85 мас. % 

13.30.14-30.00 Бавовни • Нанесення малюнків на бавовняних 

тканинах, з умістом # не менше ніж 85 

мас. % 

13.30.19-30.00 Бавовни • Обробляння кінцеве бавовняних тканин, 

з умістом # не менше ніж 85 мас. % 

(крім вибілювання, фарбування, 

нанесення малюнків) 
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13.92.12-59.00 Бавовни • Білизна постільна, з тканого текстилю 

(крім виготовленої з #, льону чи рами) 

13.92.14-30.00 Бавовни • Білизна туалетна та кухонна, з махрових 

тканин на рушники й подібного 

махрового полотна, з # 

13.92.14-50.00 Бавовни • Білизна туалетна та кухонна, з текстилю 

(крім махрових тканин на рушники й 

подібного махрового полотна з #) 

13.92.21-90.00 Бавовни • Мішки та пакети, використовувані для 

пакування товарів (крім виготовлених з 
#, поліетиленової чи поліпропіленової 
стрічки) 

13.99.12-50.00 Бавовни • Вишивка в куску, стрічках чи окремими 

орнаментами з # 

13.99.12-70.00 Бавовни • Вишивка в куску, стрічках чи окремими 

орнаментами з текстилю (крім вишивки 

без видимого фону, вишивки з #) 

14.12.11-20.00 Бавовни • Комплекти, чоловічі або хлопчачі, з # чи 

хімічних волокон, виробничі та 

професійні 

14.12.11-30.00 Бавовни • Піджаки (куртки) та блейзери, чоловічі 
чи хлопчачі, з # чи хімічних волокон, 

виробничі та професійні 

14.12.12-40.00 Бавовни • Штани, бриджі та шорти, чоловічі чи 

хлопчачі, з # чи хімічних волокон, 

виробничі чи професійні 

14.12.12-50.00 Бавовни • Комбінезони з нагрудником і шлейками, 

чоловічі або хлопчачі, з # чи хімічних 

волокон, виробничі чи професійні 

14.12.21-20.00 Бавовни • Комплекти, жіночі або дівчачі, з # чи 

хімічних волокон, виробничі чи 

професійні 

14.12.21-30.00 Бавовни • Жакети (куртки) та блейзери, жіночі або 

дівчачі, з # чи хімічних волокон, 

виробничі чи професійні 

14.12.22-40.00 Бавовни • Штани, бриджі та шорти, жіночі або 

дівчачі, з # чи хімічних волокон, 

виробничі чи професійні 

14.12.22-50.00 Бавовни • Комбінезони з нагрудником і шлейками, 

жіночі або дівчачі, з # чи хімічних 

волокон, виробничі чи професійні 

14.12.30-13.00 Бавовни • Одяг чоловічий або хлопчачий, інший, з 
# чи хімічних волокон, виробничий чи 
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професійний 

14.12.30-23.00 Бавовни • Одяг жіночий або дівчачий, інший, з # 

чи хімічних волокон, виробничий чи 

професійний 

14.13.24-48.00 Бавовни • Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі 
з # (крім виготовлених з деніму 

(джинсової тканини), трикотажних) 

14.13.24-49.00 Бавовни • Штани, бриджі, шорти та комбінезони з 
нагрудником і шлейками, чоловічі або 

хлопчачі (крім виготовлених з вовни, # 

та хімічних волокон, трикотажних) 

14.13.24-60.00 Бавовни • Шорти, чоловічі або хлопчачі, з # чи 

хімічних волокон (крім трикотажних) 

14.13.35-48.00 Бавовни • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з # 

(крім виготовлених з деніму (джинсової 
тканини), виробничих чи професійних) 

14.13.35-51.00 Бавовни • Комбінезони з нагрудником і шлейками, 

жіночі або дівчачі, з # (крім 

трикотажних, виробничих чи 

професійних) 

14.13.35-61.00 Бавовни • Шорти, жіночі або дівчачі, з # (крім 

трикотажних) 

14.13.35-63.00 Бавовни • Комбінезони з нагрудником та 
шлейками, жіночі або дівчачі, з 
текстилю (крім виготовлених з #, 

трикотажних, виробничих чи 

професійних) та шорти, жіночі або 

дівчачі, з вовни чи тонкого волосу 

тварин (крім трикотажних) 

14.13.35-69.00 Бавовни • Штани, бриджі, комбінезони з 
нагрудником та шлейками, жіночі або 

дівчачі, з текстилю (крім виготовлених з 
#, вовни чи тонкого волосу тварин, 

хімічних волокон, трикотажних) 

14.14.24-60.00 Бавовни • Майки та інші натільні фуфайки, 

комбінації, труси, панталони, пеньюари, 

купальні халати, домашні халати, 

капоти й подібні вироби, жіночі або 

дівчачі, з # (крім трикотажних) 

14.14.24-80.00 Бавовни • Пеньюари, купальні халати, домашні 
халати, майки, натільні фуфайки, труси 

та панталони, жіночі або дівчачі 
(зокрема труси-шорти), не з # (крім 

трикотажних) 

14.14.24-89.00 Бавовни • Майки, натільні фуфайки, труси, 
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панталони, пеньюари, халати купальні, 
домашні й подібні вироби, жіночі або 

дівчачі, з текстилю (крім виготовлених з 
#, хімічних волокон, трикотажних) 

14.39.10-53.00 Бавовни • Джемпери та пуловери легкі 
тонков'язані з коміром-шалькою, 

коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком, з # 

14.39.10-61.00 Бавовни • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з # 

(крім легких тонков'язаних джемперів і 
пуловерів з коміром-шалькою, коміром-

стійкою чи коміром-хомутиком) 

14.39.10-62.00 Бавовни • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани жіночі або дівчачі, з # (крім 

легких тонков'язаних джемперів та 

пуловерів з коміром-шалькою, коміром-

стійкою чи коміром-хомутиком) 

14.39.10-90.00 Бавовни • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, з текстильних матеріалів 

(крім виготовлених з вовни чи тонкого 

волосу тварин, #, хімічних волокон) 

10.41.41-90.00 Бавовнику • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після екстрагування 

олії та жирів з інших рослин (зокрема з 
насіння #, насіння льону, кокосових 

горіхів, копри, пальмових горіхів чи 

ядер), крім соєвих бобів, насіння 

соняшнику, ріпаку чи кользи 

13.10.83-40.00 Бавовною • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних волокон менше ніж 85 мас. 
% (крім ниток для шиття), змішаних з #, 

не розфасована для роздрібної торгівлі 

13.20.32-20.00 Бавовною • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, з умістом менше ніж 85 мас. % 

цих волокон, змішаних головним чином 

або винятково з # (крім полотна з пряжі 
різних кольорів) 

13.20.32-30.00 Бавовною • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, з умістом менше ніж 85 мас. % 

цих волокон, змішаних головним чином 

або винятково з #, із пряжі різних 

кольорів 

10.41.25 Бавовняна • Олія #, сира 

10.41.25-00.00 Бавовняна • Олія #, сира 
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10.41.55 Бавовняна • Олія # та її фракції, рафінована, хімічно 

незмодифікована 

10.41.55-00.00 Бавовняна • Олія # та її фракції, рафінована, хімічно 

незмодифікована 

13.10.6 Бавовняна • Пряжа # та нитки бавовняні для шиття 

13.10.61 Бавовняна • Пряжа # (крім ниток бавовняних для 

шиття) 

13.10.61-60.00 Бавовняна • Пряжа #, розфасована для роздрібної 
торгівлі (крім ниток для шиття) 

13.10.92 Бавовняна • Сировина відновлена, #, розпушена та 
інші відходи бавовни 

13.10.92-00.00 Бавовняна • Сировина відновлена, #, розпушена та 
інші відходи бавовни 

13.92.12-53.00 Бавовняна • Білизна постільна, # (крім трикотажної) 

13.92.13-53.00 Бавовняна • Білизна столова, # (крім трикотажної) 

10.41.3 Бавовняний • Лінт # 

10.41.30 Бавовняний • Лінт # 

10.41.30-00.00 Бавовняний • Лінт # 

13.10.61 Бавовняних • Пряжа бавовняна (крім ниток # для 

шиття) 

13.20.1 Бавовняних • Тканини (крім спеціальних полотен) з 
натуральних волокон, крім # 

13.30.12-30.00 Бавовняних • Вибілювання # тканин, з умістом 

бавовни не менше ніж 85 мас. % 

13.30.12-70.00 Бавовняних • Вибілювання ворсових і синельних 

тканин (крім тканин махрових на 

рушники й подібних махрових # тканин, 

вузьких тканин) 

13.30.13-30.00 Бавовняних • Фарбування # тканин, з умістом бавовни 

не менше ніж 85 мас. % 

13.30.13-70.00 Бавовняних • Фарбування ворсових й синельних 

тканин (крім тканин махрових на 

рушники й подібних махрових # тканин, 

вузьких тканин) 

13.30.14-30.00 Бавовняних • Нанесення малюнків на # тканинах, з 
умістом бавовни не менше ніж 85 мас. 
% 

13.30.14-70.00 Бавовняних • Нанесення малюнків на ворсових 

тканинах і синельних тканинах (крім 

махрових тканин на рушники й 
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подібних махрових # тканин, вузьких 

тканин) 

13.30.19-30.00 Бавовняних • Обробляння кінцеве # тканин, з умістом 

бавовни не менше ніж 85 мас. % (крім 

вибілювання, фарбування, нанесення 

малюнків) 

13.30.19-70.00 Бавовняних • Обробляння кінцеве (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

ворсових тканин і синельних тканин 

(крім махрових тканин на рушники й 

подібних махрових # тканин, вузьких 

тканин) 

13.30.11-23.00 Бавовняної • Фарбування # пряжі (крім ниток для 

шиття) 

13.92.13-59.00 Бавовняної • Білизна столова, з тканих хімічних 

волокон та з іншого тканого чи 

нетканого текстилю (крім #, лляної) 

30.20.2 Багажні • Вагони залізничні чи трамвайні 
самохідні, # вагони та відкриті 
платформи, крім транспортних засобів, 

призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

30.20.20 Багажні • Вагони залізничні чи трамвайні 
самохідні, # вагони та відкриті 
платформи, крім транспортних засобів, 

призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

30.20.20-00.00 Багажні • Вагони залізничні чи трамвайні 
самохідні, # вагони та відкриті 
платформи, крім транспортних засобів, 

призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

30.20.32 Багажні • Вагони пасажирські залізничні чи 

трамвайні, несамохідні; вагони # та інші 
вагони спеціальної призначеності 

30.20.32-00.00 Багажні • Вагони пасажирські залізничні чи 

трамвайні, несамохідні; вагони # та інші 
вагони спеціальної призначеності 

28.13.27 Багатовальні • Компресори об'ємні роторні одновальні 
чи # 

28.13.27-53.00 Багатовальні • Компресори об'ємні роторні # ґвинтові 

28.13.27-55.00 Багатовальні • Компресори об'ємні роторні # (крім 

ґвинтових) 

25.73.60-90.00 Багатогранних • Пластини, держаки, насадки до 
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інструментів, не змонтовані, зі 
спеченого карбіду металу чи 

металокераміки (крім різальних # 

пластин) 

25.73.60-67.00 Багатогранні • Пластини різальні # до інструментів, не 

змонтовані, зі спеченого карбіду металу 

та металокераміки 

24.42.23-30.00 Багатожильного • Дріт з нелегованого алюмінію (крім 

ізольованих електричних проводів і 
кабелів, троса й армованого 

алюмінієвим дротом корду, # проводу й 

кабелю) 

24.42.23-50.00 Багатожильного • Дріт з алюмінієвих сплавів (крім 

ізольованих електричних проводів і 
кабелів, троса й армованого 

алюмінієвим дротом корду, # проводу й 

кабелю) 

24.44.23-50.00 Багатожильного • Дріт з міді з найменшим розміром 

поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм, 

з найбільшим розміром поперечного 

перерізу менше ніж 6 мм (крім троса чи 

посиленого дротом корду, # проводу й 

кабелю) 

24.44.23-70.00 Багатожильного • Дріт з міді з найменшим розміром 

поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм 

(крім троса чи посиленого дротом 

корду, # проводу й кабелю) 

26.11.30-65.00 Багатокристальких • Схеми Інтегровані електронні (крім 

схем #): постійні запам'ятовувальні 
перепрограмовувані пристрої, з 
електричним стиранням інформації 
зокрема флеш-пам'ять 

26.11.30-06.00 Багатокристальних • Схеми інтегровані електронні (крім 

схем #): мікропроцесори та 

мікроконтролєри, об'єднані чи ні із 
запам'ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, схемами синхронізації 
й тактовими генераторами чи іншими 

схемами 

26.11.30-27.00 Багатокристальних • Схеми інтегровані електронні (крім 

схем #): пристрої запам'ятовувальні 
прямого доступу динамічні 

26.11.30-34.00 Багатокристальних • Схеми інтегровані електронні (крім 

схем #): пристрої запам'ятовувальні 
прямого доступу статичні, зокрема 
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запам'ятовувачі прямого доступу типу 

"кеш" ("cash" - пам'ять) 

26.11.30-54.00 Багатокристальних • Схеми інтегровані електронні (крім 

схем #): постійні запам'ятовувальні 
перепрограмовувані пристрої, з 
можливістю стирання інформації за 

допомогою ультрафіолетових променів 

26.11.30-67.00 Багатокристальних • Схеми інтегровані електронні (крім 

схем #): пристрої запам'ятовувальні, 
інші 

26.11.30-03.00 Багатокристальні • Схеми інтегровані #: мікропроцесори та 

мікроконтролери, об'єднані чи ні із 
запам'ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, схемами синхронізації 
й тактовими генераторами чи іншими 

схемами 

26.11.30-23.00 Багатокристальні • Схеми інтегровані #: пристрої 
запам'ятовувальні 

26.11.30-91.00 Багатокристальні • Схеми інтегровані електронні #; інші, н. 

в. і. у. 

13.10.81 Багатокручена • Пряжа з хімічних монониток, 

комплексна чи # (крім ниток для шиття, 

пряжі з високоміцних ниток з 
поліамідів, поліефірів чи віскози), не 

розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з хімічних монониток (крім ниток 

для шиття), розфасована для роздрібної 
торгівлі 

13.10.81-10.00 Багатокручена • Пряжа комплексна чи #, із синтетичних 

монониток, не розфасована для 

роздрібної торгівлі 

13.10.81-30.00 Багатокручена • Пряжа комплексна чи #, зі штучних 

монониток, не розфасована для 

роздрібної торгівлі (крім ниток для 

шиття) 

28.41.12 Багатопозиційні • Центри оброблювальні, верстати 

агрегатні однопозиційні та #, для 

обробляння металу 

28.41.12-70.00 Багатопозиційні • Верстати # для обробляння металу 

28.13.12-50.00 Багаторядні • Помпи # поршневі з кривошипно-

шатунним механізмом 

28.13.14-15.00 Багатоступінчасті • Помпи занурювані ротородинамічні, # 

28.13.14-60.00 Багатоступінчасті • Помпи відцентрові з діаметром 
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випускного патрубка більше ніж 15 мм, 

# (зокрема з автоматичною заливкою) 

28.13.14-75.00 Багатоступінчасті • Помпи ротородинамічні радіально-

осьові та осьові, # 

28.13.25-50.00 Багатоступінчасті • Турбокомпресори # 

27.11.23 Багатофазові • Двигуни змінного струму # потужністю 

не більше ніж 750 Вт 

27.11.23-00.00 Багатофазові • Двигуни змінного струму # потужністю 

не більше ніж 750 Вт 

27.11.24 Багатофазові • Двигуни змінного струму # потужністю 

більше ніж 750 Вт, але не більше від 75 

кВт 

27.11.24-03.00 Багатофазові • Двигуни змінного струму # потужністю 

більше ніж 0,75 кВт, але не більше від 

7,5 кВт 

27.11.24-05.00 Багатофазові • Двигуни змінного струму # потужністю 

більше ніж 7,5 кВт, але не більше від 37 

кВт 

27.11.24-07.00 Багатофазові • Двигуни змінного струму # потужністю 

більше ніж 37 кВт, але не більше від 75 

кВт 

27.11.25 Багатофазові • Двигуни змінного струму # потужністю 

більше ніж 75 кВт 

27.11.25-30.00 Багатофазові • Двигуни змінного струму # тягові 
потужністю більше ніж 75 кВт 

27.11.25-40.00 Багатофазові • Двигуни змінного струму # потужністю 

більше ніж 75 кВт, але не більше від 375 

кВт (крім тягових) 

27.11.25-60.00 Багатофазові • Двигуни змінного струму # потужністю 

більше ніж 375 кВт, але не більше від 

750 кВт (крім тягових) 

27.11.25-90.00 Багатофазові • Двигуни змінного струму # потужністю 

більше ніж 750 кВт (крім тягових) 

23.12.12-50.00 Багатошарове • Скло безпечне (безосколкове) # 

розміром і форматом для використання 

в автомобілях, літальних апаратах, 

суднах, космічних літальних апаратах 

або інших транспортних засобах 

23.12.12-70.00 Багатошарове • Скло безпечне (безосколкове) #, н. в. і. 
у. 

23.19.12 Багатошарове • Блоки для брукування, плитка, цегла та 
інші вироби зі спресованого або 
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сформованого скла; скло # чи піноскло у 

блоках, плитах або подібних формах 

23.19.12-00.00 Багатошарове • Блоки для брукування, плитка, цегла та 
інші вироби зі спресованого або 

сформованого скла; скло # чи піноскло у 

блоках, плитах або подібних формах 

16.21.12-21.00 Багатошарових • Панелі фанеровані й подібні вироби з 
шаруватої деревини, з брускових, # і 
рейкових столярних плит 

16.21.12-24.00 Багатошарових • Панелі фанеровані й подібні вироби з 
шаруватої деревини (не з брускових, # і 
рейкових столярних плит) 

23.12.13 Багатошарові • Дзеркала скляні: вироби ізоляційні # зі 
скла 

23.12.13-30.00 Багатошарові • Вироби ізоляційні # зі скла 

24.33.3 Багатошарові • Панелі # з листової сталі з покривом 

24.33.30 Багатошарові • Панелі # з листової сталі з покривом 

24.33.30-00.00 Багатошарові • Панелі # з листової сталі з покривом 

26.12.10-20.00 Багатошарові • Схеми друковані #, що мають лише 
струмопровідні елементи та контакти 

26.12.10-50.00 Багатошарові • Схеми друковані інші, ніж #, що мають 

лише струмопровідні елементи та 
контакти 

17.12.79-70.00 Багатошарового • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 

крейдований коаліном або іншою 

неорганічною речовиною з одного чи 

обох боків, крім будь-якого паперу та 

картону будь-якої графічної 
призначеності, # паперу та картону 

28.15.25 Багатошківні • Маховики та шківи (зокрема # блоки) 

28.15.25-00.00 Багатошківні • Маховики та шківи (зокрема # блоки) 

16.10.21 Багети • Деревина у формі погонажу, 

профільованого уздовж будь-яких країв 

або площин (зокрема планки та фризи 

для паркетного покриття підлоги, 

незібрані, а також # й орнаменти) 

25.71.15 Багнети • Мечі, шпаги, #, списи й подібна холодна 
зброя та її частини 

25.71.15-00.00 Багнети • Мечі, шпаги, #, списи й подібна холодна 
зброя та її частини 

32.30.15-60.00 Бадмінтону • Ракетки для тенісу, для # й подібні 
ракетки, без струн або зі струнами 
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30.11.31 Бази • Судна риболовні; # плавучі та інші 
судна для переробляння чи 

консервування рибних продуктів 

30.11.31-50.00 Бази • # плавучі та інші судна для 

переробляння чи консервування рибних 

продуктів 

26.30.23-10.00 Базові • Станції # безпроводового зв'язку 

26.60.11 Базується • Апаратура, що # на використанні 
рентгенівського, альфа-, бета- чи гамма-

випромінювання 

26.60.11-15.00 Базується • Апаратура, що # на використанні 
рентгенівського випромінювання для 

медичних, хірургічних, стоматологічних 

і ветеринарних потреб (зокрема 
апаратура для радіографії та 
радіотерапії) 

26.60.11-19.00 Базується • Апаратура, що # на використанні 
рентгенівського випромінювання (крім 

призначеної для медичних, хірургічних, 

стоматологічних і ветеринарних потреб) 

26.60.11-30.00 Базується • Апаратура, що # на використанні альфа-

, бета- чи гамма-випромінювання, для 

медичних, хірургічних, стоматологічних 

і ветеринарних потреб чи для іншої 
призначеності (зокрема апаратура для 

радіографії та радіотерапії) 

26.51.53-30.00 Базуються • Спектрометри, спектрофотометри, що # 

на використовуванні оптичного 

випромінювання 

26.51.53-50.00 Базуються • Інструменти й апаратура, що # на 

використовуванні оптичного 

випромінювання, н. в. і. у. 

30.11.5 Бакени • Конструкції плавучі, інші (зокрема 

плоти, плавучі баки, кесони, плавучі 
пристані, буї та #) 

30.11.50 Бакени • Конструкції плавучі, інші (зокрема 

плоти, плавучі баки, кесони, плавучі 
пристані, буї та #) 

30.11.50-00.00 Бакени • Конструкції плавучі, інші (зокрема 

плоти, плавучі баки, кесони, плавучі 
пристані, буї та #) 

22.23.13 Баки • Резервуари, цистерни, # й подібні 
вмістища, місткістю більше ніж 300 л, 

пластмасові 
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22.23.13-00.00 Баки • Резервуари, цистерни, # й подібні 
вмістища, місткістю більше ніж 300 л, 

пластмасові 

25.29.11 Баки • Резервуари, цистерни, # та подібні 
вмістища (не для стиснених або 

скраплених газів) із заліза, сталі чи 

алюмінію, місткістю більше ніж 300 л, 

не оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.29.11-10.00 Баки • Резервуари, цистерни, # та подібні 
вмістища для газів, із заліза чи сталі, 
місткістю більше ніж 300 л (крім 

призначених для стисненого чи 

скрапленого газу, оснащених 

механічним або теплотехнічним 

устаткованням) 

25.29.11-20.00 Баки • Резервуари, цистерни, # та подібні 
вмістища для рідин, із заліза чи сталі, 
футеровані чи з теплоізоляцією, 

місткістю більше ніж 300 л (крім 

оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-30.00 Баки • Резервуари, цистерни, # та подібні 
вмістища для рідин, із заліза чи сталі, 
місткістю більше ніж 300 л (крім 

оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-50.00 Баки • Резервуари, цистерни, # та подібні 
вмістища для сухих речовин, із заліза чи 

сталі, місткістю більше ніж 300 л (крім 

оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-70.00 Баки • Резервуари, цистерни, # та подібні 
вмістища для різних речовин, 

алюмінієві (інші ніж для стиснених або 

скраплених газів), місткістю більше ніж 

300 л (крім оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

30.11.5 Баки • Конструкції плавучі, інші (зокрема 

плоти, плавучі #, кесони, плавучі 
пристані, буї та бакени) 

30.11.50 Баки • Конструкції плавучі, інші (зокрема 

плоти, плавучі #, кесони, плавучі 
пристані, буї та бакени) 

30.11.50-00.00 Баки • Конструкції плавучі, інші (зокрема 

плоти, плавучі #, кесони, плавучі 
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пристані, буї та бакени) 

20.20.15-15.00 Бактерициди • Фунгіциди неорганічні, # та протрави 

насіння, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або вироби 

20.20.15-30.00 Бактерициди • Фунгіциди, # та протрави насіння на 

основі дитіокарбаматів, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.15-45.00 Бактерициди • Фунгіциди, # та протрави насіння на 

основі бензімідазолів, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.15-60.00 Бактерициди • Фунгіциди, # та протрави насіння на 

основі триазолів чи діазолів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або вироби 

20.20.15-75.00 Бактерициди • Фунгіциди, # та протрави насіння на 

основі діазинів чи морфолінів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або вироби 

20.20.15-90.00 Бактерициди • Фунгіциди, # та протрави насіння інші 

26.51.66-89.00 Балансування • Інструменти та машини неелектронні 
для вимірювання (крім призначених для 

вимірювання чи перевіряння 

геометричних параметрів, # механічних 

частин, випробовувальних стендів, 

інструментів і оптичних приладів) 

28.99.39 Балансування • Устатковання стартове для літальних 

апаратів; палубні гальмівні чи подібні 
пристрої; устатковання для # шин; 

машини спеціальної призначеності, н. в. 

і. у. 

28.99.39-70.00 Балансування • Машини для # механічних частин 

27.11.5 Баластні • Елементи # до розрядних ламп або 

трубок; перетворювачі статичні; дроселі 
та котушки індуктивності, інші 

27.11.50 Баластні • Елементи # до розрядних ламп або 

трубок; перетворювачі статичні; дроселі 
та котушки індуктивності, інші 

27.11.50-15.00 Баластні • Елементи # до розрядних ламп або 

трубок (крім дроселів і котушок 

індуктивності) 

30.11.24-10.00 Балкери • # 
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32.99.14-30.00 Балончик • Стрижні до кулькових ручок, до складу 

яких входять кульковий наконечник і # з 
чорнилом 

31.09.14 Бамбука • Меблі з пластмаси чи інших матеріалів 

(наприклад, тростини, лози чи #) 

31.00.12-30.00 Бамбука • Меблі для сидіння з тростини, лози, # чи 

подібних матеріалів 

16.21.12-11.00 Бамбукових • Фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (крім #), 

кожний шар завтовшки не більше ніж 6 

мм, з принаймні одним зовнішнім 

шаром з деревини тропічних порід 

16.21.12-17.00 Бамбукових • Фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (крім #), 

кожний шар завтовшки не більше ніж 6 

мм (крім матеріалів з принаймні одним 

зовнішнім шаром з деревини тропічних 

порід або деревини листяних порід) 

16.21.12-14.00 Бамбукових • Фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (крім #), 

кожний шар завтовшки не більше ніж 6 

мм, з принаймні одним зовнішнім 

шаром з деревини листяних порід (крім 

деревини тропічних порід) 

16.21.11 Бамбуку • Фанера клеєна, фанеровані панелі й 

подібні вироби з шаруватої деревини, з 
# 

16.21.11-00.00 Бамбуку • Фанера клеєна, фанеровані панелі й 

подібні вироби з шаруватої деревини, з 
# 

29.32.30-10.00 Бампери • # та їхні частини (зокрема бампери 

пластмасові) 

29.32.30-10.00 Бампери • Бампери та їхні частини (зокрема # 

пластмасові) 

10.39.25-20.00 Бананів • Плоди, засушені (крім #, фініків, 

інжиру, ананасів, авокадо, гуаяви, 

манго, мангостанів, цитрусових плодів і 
винограду); суміші горіхів або сушених 

плодів 

13.20.20-20.00 Бандажів • Тканини бавовняні, з поверхневою 

щільністю не більше ніж 100 г/м2, для 

виготовлення медичної марлі, # і 
перев'язувальних матеріалів 

32.99.42-30.00 Банках • Частини сигаретних та інших 

запальничок (крім кременів, ґнотів, 
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палива в ампулах, пляшках, # чи інших 

умістинах, використовуване для 

заправляння чи дозаправляння 

сигаретних або подібних запальничок) 

23.13.11 Банки • Пляшки, #, флакони та інші скляні 
вмістини, крім ампул; заглушки, 

накривки та інші скляні затички 

23.13.11-10.00 Банки • # скляні для консервування, заглушки, 

накривки та інші затички (зокрема 

заглушки та затички з будь-якого 

матеріалу, що входить до складу 

вмістини для якої їх призначено) 

25.99.21 Банківських • Сейфи та скрині, двері та секції до # 

сховищ, ящики для зберігання грошей і 
документів та подібні вироби, 

броньовані чи армовані, з 
недорогоцінних металів 

25.99.21-50.00 Банківських • Двері та секції до # сховищ броньовані 
чи армовані, з недорогоцінних металів 

28.29.43-50.00 Банкнот • Автомати торговельні (зокрема 
автомати для розмінювання # і монет), 

крім автоматів з умонтованими 

нагрівальними чи охолоджувальними 

пристроями 

28.29.83-50.00 Банкнот • Частини торговельних автоматів 

(зокрема автоматів для розмінювання # і 
монет) 

28.99.39-75.00 Банкнот • Столи для казіно, устатковання 

автоматично обладнане для кегельбану 

та інші вироби для масових розваг, 
настільні чи кімнатні ігри, зокрема 
столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, #, 

жетонів або інших подібних предметів, 

більярдів, відеоігор, у які грають за 

допомогою телевізора, гральних карт і 
наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

32.40.42-30.00 Банкнот • Ігри, що їх запускають опусканням 

монет, #, жетонів або інших подібних 

предметів (крім устатковання 

приміщень боулінгу) 

26.20.12 Банкомати • Апарати касові, # та подібні машини, які 
можна сполучати з машиною чи 

мережею обробляння інформації 

26.20.12-00.00 Банкомати • Апарати касові, # та подібні машини, які 
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можна сполучати з машиною чи 

мережею обробляння інформації 

23.13.11-20.00 Банок • Вмістини зі скляного тюбінгу (крім # 

для консервування) 

23.13.11-30.00 Банок • Вмістини скляні номінальною місткістю 

не менше ніж 2,5 л (крім # для 

консервування) 

28.29.21-50.00 Банок • Устатковання для наповнювання, 

закривання, закупорювання, 

закорковування та наклеювання 

етикеток пляшок, #, ящиків, мішків чи 

іншої тари, устатковання для газування 

напоїв 

28.29.21-80.00 Банок • Устатковання для пакування та 
загортання товарів (крім призначеного 

для наповнювання, закривання, 

закупорювання, наклеювання етикеток і 
закорковування пляшок, #, ящиків, 

мішків або іншої тари) 

20.30.23-70.00 Баночках • Фарби художні для навчання чи 

живопису, оформлення вивісок, фарби 

для розваг і модифіковані тональні 
фарби в таблетках, тюбиках, #, 

флаконах або лотках (крім у наборах) 

20.30.23-50.00 Баночок • Фарби художні для навчання чи 

живопису, оформлення вивісок, фарби 

для розваг і модифіковані тональні 
фарби в наборах таблеток, тюбиків, #, 

флаконів або лотків 

16.24.13-20.00 Барабани • Ящики; коробки; тара решітчаста; # та 

подібна пакувальна тара, з деревини 

(крім кабельних барабанів) 

16.24.13-50.00 Барабани • # кабельні з деревини 

25.91 Барабани • # та подібні вмістини зі сталі 

25.91.1 Барабани • # та подібні вмістини зі сталі 

25.91.11 Барабани • Цистерни, бочки, #, каністри, ящики та 
подібні вмістини на будь-які речовини 

(крім газів) із заліза чи сталі, місткістю 

не менше ніж 50 л, але не більше від 300 

л, не оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.91.11-00.00 Барабани • Цистерни, бочки, #, каністри, ящики та 
подібні вмістини на будь-які речовини 

(крім газів) із заліза чи сталі, місткістю 

не менше ніж 50 л, але не більше від 300 
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л, не оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.91.12 Барабани • Цистерни, бочки, #, каністри (крім 

закриваних пайкою чи відбортівкою), 

ящики та подібні вмістини для будь-

яких речовин (крім газів), із заліза чи 

сталі, місткістю менше ніж 50 л, не 
оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.91.12-00.00 Барабани • Цистерни, бочки, #, каністри (крім 

закриваних пайкою чи відбортівкою), 

ящики та подібні вмістини для будь-

яких речовин (крім газів), із заліза чи 

сталі, місткістю менше ніж 50 л, не 
оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.92.12 Барабани • Бочки, #, каністри, ящики та подібні 
вмістини на будь-які речовини (крім 

газу), місткістю не більше ніж 300 л, з 
алюмінію 

25.99.29-35.00 Барабани • # для кабелів, систем труб і подібні 
вироби, із заліза чи сталі 

28.94.21-50.00 Барабани • Машини для промивання, вибілювання 

чи фарбування (зокрема преси для 

віджимання та каландри, #); крім 

пральних побутових машин і машин для 

пралень 

25.91.9 Барабанів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва сталевих # і подібних 

умістин 

25.91.99 Барабанів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва сталевих # і подібних 

умістин 

25.91.99-00.00 Барабанів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва сталевих # і подібних 

умістин 

26.20.16-40.00 Барабанів • Принтери, копіювальні та факсимільні 
апарати, які можна під'єднати до 

автоматичних машин для обробляння 

даних або до мережі (крім машин для 

друку, які друкують за допомогою 

пластин, # та інших складників, а також 

машин, які виконують дві чи більше 
функції: друкування, копіювання чи 

факсимільне передавання) 

28.95.11-60.00 Барабанів • Машини для виробництва картонних 
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коробок, ящиків, труб, # або подібної 
тари з паперу та картону (крім машин 

для формування виробів) 

28.95.12-70.00 Барабанів • Частини різальних машин, машин для 

виготовляння сумок, мішків, конвертів, 

картонних коробок, ящиків, труб, # або 

подібної тари з паперу та картону, 

машин для формування виробів з 
паперу, волокнистої маси й картону 

10.11.13 Баранина • #, свіжа чи охолоджена 

10.11.13-00.00 Баранина • #, свіжа чи охолоджена 

21.10.31-55.00 Барбітурова • Малонілсечовина (кислота #) та її 
похідні, солі цих речовин 

21.10.31-59.00 Барбітурової • Сполуки, що мають у структурі 
піримідинове кільце (гідроване чи 

негідроване) чи піперазинове кільце, 

крім малонілсечовини (кислоти #) та її 
похідних 

20.12 Барвники • # та пігменти 

20.12.21-10.00 Барвники • # дисперсні та препарати, виготовлені 
на їхній основі 

20.12.21-20.00 Барвники • # протравлювальні й кислотні та 
препарати, виготовлені на їхній основі 

20.12.21-30.00 Барвники • # основні та препарати, виготовлені на 
їхній основі 

20.12.21-40.00 Барвники • # прямі та препарати, виготовлені на 
їхній основі 

20.30.2 Барвники • Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними 

продукція; # художні та друкарські 
чорнила 

20.30.21 Барвники • Пігменти готові, речовини-глушники та 
# готові, склоподібна емаль і глазур, 

ангоби, глянси рідкі та подібні 
препарати; фрит скляний 

20.30.21-30.00 Барвники • Пігменти готові, речовини-глушники 

готові, # готові та подібні препарати для 

виробництва кераміки, емалевих або 

скляних виробів 

20.30.22-40.00 Барвники • Пігменти, зокрема металеві порошки та 

пластівці, дисперговані у неводних 

середовищах, як рідина чи паста, 
ґатунки, що їх використовують для 

виробництва фарб; фарбувальні засоби 
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та інші #, н. в. і. у., розфасовані для 

роздрібної торгівлі 

10.62.13-10.00 Барвників • Глюкоза та сироп глюкози (без додання 

ароматизаторів чи #) 

10.62.13-20.00 Барвників • Фруктоза хімічно чиста у твердій формі, 
фруктоза та сироп фруктози, з умістом у 

сухому стані більше ніж 50 % фруктози; 

ізоглюкоза (без додання ароматизаторів 

чи #) 

10.62.13-30.00 Барвників • Мальтодекстрин і сироп 

мальтодекстрину (без додання 

ароматизаторів чи #) 

10.81.12 Барвників • Цукор тростинний чи буряковий, 

очищений (сахароза), у твердих формах, 

без додання ароматизаторів чи # 

10.81.13 Барвників • Цукор тростинний чи буряковий, 

очищений з доданням ароматизаторів чи 

#; цукор кленовий і кленовий сироп 

10.81.13-00.00 Барвників • Цукор тростинний чи буряковий, 

очищений з доданням ароматизаторів чи 

#; цукор кленовий і кленовий сироп 

20.12.9 Барвників • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і пігментів 

20.12.99 Барвників • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і пігментів 

20.12.99-00.00 Барвників • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і пігментів 

20.55.55-90.00 Барвників • Добавки апретувальні, носії # та інші 
препарати, н. в. і. у. 

20.59.55 Барвників • Добавки апретувальні, носії #, що їх 

використовують для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, і 
подібна продукція 

20.59.55 Барвників • Добавки апретувальні, носії барвників, 

що їх використовують для прискорення 

фарбування або закріплення #, і подібна 

продукція 

20.59.55-50.00 Барвників • Добавки апретувальні, носії # на основі 
крохмалистих речовин 

16.24.12 Барила • # та інші бондарні вироби 

16.24.12-00.00 Барила • # та інші бондарні вироби 

20.13.25-60.00 Барію • Гідроксид та пероксид магнію; оксиди, 
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гідроксиди та пероксиди стронцію та # 

20.13.41-51.00 Барію • Сульфати # чи алюмінію 

20.13.41-57.00 Барію • Сульфати (крім сульфатів алюмінію та 
сульфатів #) 

26.51.51 Барометри • Гідрометри, термометри, пірометри, #, 

гігрометри та психрометри 

26.51.51-50.00 Барометри • #, не об'єднані з іншими інструментами 

(зокрема барометричні альтметри, 

симп'єзометри) 

26.51.51-50.00 Барометричні • Барометри, не об'єднані з іншими 

інструментами (зокрема # альтметри, 

симп'єзометри) 

26.51.51-79.00 Бароскопи • Гідрометри, гігрометри та психрометри 

неелектронні (зокрема гігрографи, 

термогігрографи, баро-термо-

гігрографи, актинометри, #), крім 

радіозондів для атмосферного 

зондування 

26.51.51-79.00 Баро-термо-гігрографи • Гідрометри, гігрометри та психрометри 

неелектронні (зокрема гігрографи, 

термо-гігрографи, #, актинометри, 

бароскопи), крім радіозондів для 

атмосферного зондування 

32.30.15 Басейни • Інвентар і устатковання, інші, для занять 

спортом та ігор просто неба; плавальні # 

та дитячі плавальні басейни 

32.30.15 Басейни • Інвентар і устатковання, інші, для занять 

спортом та ігор просто неба; плавальні 
басейни та дитячі плавальні # 

15.20.21 Баскетболу • Взуття для тенісу, #, гімнастики, 

тренувань і подібне взуття 

15.20.21-00.00 Баскетболу • Взуття для тенісу, #, гімнастики, 

тренувань і подібне взуття 

27.2 Батареї • # та акумулятори 

27.20 Батареї • # та акумулятори 

27.20.1 Батареї • Елементи первинні, первинні # та 
частини до них 

27.20.11 Батареї • Елементи первинні та первинні # 

27.20.11-00.00 Батареї • Елементи первинні та первинні # 

27.20.9 Батарей • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і акумуляторів 
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27.20.12 Батарей • Частини первинних елементів і 
первинних # 

27.20.12-00.00 Батарей • Частини первинних елементів і 
первинних # 

27.20.99 Батарей • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і акумуляторів 

27.20.99-00.00 Батарей • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і акумуляторів 

29.31.23-10.00 Батарей • Устатковання електричне або що 

працює від #, освітлювальне та 

візуальної сигналізації для 

використання у велосипедах 

27.40.21 Батарейках • Ліхтарі електричні портативні, що 

працюють на сухих #, акумуляторах, 

магнето 

27.40.21-00.00 Батарейках • Ліхтарі електричні портативні, що 

працюють на сухих #, акумуляторах, 

магнето 

27.40.42-30.00 Батарейках • Частини електричних портативних 

ліхтарів, що працюють на сухих #, 

акумуляторах, магнето (крім 

призначених для велосипедів і 
автомобілів) 

14.14.13 Батники • Блузки, сорочки та #, жіночі або дівчачі, 
трикотажні 

14.14.13-00.00 Батники • Блузки, сорочки та #, жіночі або дівчачі, 
трикотажні 

14.14.23 Батники • Блузки, сорочки та #, жіночі або дівчачі, 
крім трикотажних 

14.14.23-00.00 Батники • Блузки, сорочки та #, жіночі або дівчачі, 
крім трикотажних 

32.99.21 Батоги • Парасолі від дощу та від сонця; палиці, 
палиці-сидіння, # та подібні вироби 

32.99.21-50.00 Батоги • Тростини, палиці-сидіння, #, хлисти та 
подібні вироби 

32.99.22 Батогів • Частини, оздоблювальні деталі та 
пристосований до парасольок від дощу 

й від сонця, палиць, палиць-сидінь, # і 
подібних виробів 

32.99.22-00.00 Батогів • Частини, оздоблювальні деталі та 
пристосовання до парасольок від дощу й 

від сонця, палиць, палиць-сидінь, # і 
подібних виробів 
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26.70.22-30.00 Бачення • Біноклі (зокрема для нічного #) 

22.23.12 Бачки • Ванни, умивальники, унітази, сидіння та 
накривки до унітазів, зливні # й подібні 
санітарно-технічні вироби, пластмасові 

22.23.12-90.00 Бачки • Біде, унітази, зливні # й подібні 
санітарно-технічні вироби, пластмасові 
(крім ванн, душових, раковин і 
умивальників, сидінь і накривок до 

унітазів) 

25.11.22 Башти • # та решітчасті щогли із заліза чи сталі 

25.11.22-00.00 Башти • # та решітчасті щогли із заліза чи сталі 

28.22.14-70.00 Баштових • Машини та механізми підіймальні, інші 
(крім мостових, #, перевантажувальних, 

козлових, портальних кранів або 

стрілових кранів на опорі, пересувних 

підіймальних ферм або портальних 

навантажувачів, самохідних машин) 

28.22.14-40.00 Баштові • Крани #, портальні крани чи стрілові 
крани на опорі 

28.30.86 Бджільництва • Машини для сільського господарства, 
садівництва, лісового господарства, 
птахівництва чи #, н. в. і. у. 

11.07.19-50.20 Безалкогольне • Пиво # (з умістом спирту до 0,5 об. %) 

11.07.9 Безалкогольних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва мінеральних вод і # напоїв 

11.07.99 Безалкогольних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва мінеральних вод і # напоїв 

11.07.99-00.00 Безалкогольних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва мінеральних вод і # напоїв 

23.13.11-40.00 Безбарвного • Пляшки для напоїв і харчових продуктів 

номінальною місткістю менше ніж 2,5 л 

з # скла (крім пляшок, частково 

виготовлених зі шкіри або покритих 

шкірою, пляшечок дитячих із сосками) 

20.15.10-75.00 Безводний • Аміак # 

20.15.31-30.00 Безводний • Сечовина (крім у таблетках або в 

подібній формі чи в пакованнях масою 

брутто не більше ніж 10 кг) з умістом 

більше ніж 45 мас. % азоту в 

перерахунку на сухий # продукт 

20.15.31-80.00 Безводний • Сечовина (крім у таблетках або в 

подібній формі чи в пакованнях масою 

брутто не більше ніж 10 кг) з умістом не 
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більше ніж 45 мас. % азоту в 

перерахунку на сухий # продукт 

17.23.13-75.00 Безвуглецевим • Форми конторські багаточастинні 
нерозрізані, зокрема комплекти 

копіювальних прокладок з # 

копіювальним шаром і книжки 

17.23.13-79.00 Безвуглецевим • Форми конторські багаточастинні, 
зокрема форми окремими аркушами, 

комплекти копіювальних прокладок з # 

копіювальним шаром і книжки (крім 

нерозрізаних форм) 

28.92.29 Бездоріжжі • Автомобілі-самоскиди, призначені для 

використання на # 

28.92.29-00.00 Бездоріжжі • Автомобілі-самоскиди, призначені для 

використання на # 

29.10.41-10.00 Бездоріжжі • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу не більше 
ніж 5 т (крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на #) 

29.10.41-30.00 Бездоріжжі • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу більше ніж 

5 т, але не більше від 20 т (зокрема 
фургони), крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на # та 
тракторів 

29.10.41-40.00 Бездоріжжі • Автомобілі вантажні з двигуном 

внутрішнього згоряння поршневим, з 
компресійним запалюванням (дизелем 

або напівдизелем), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т 
(крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на #) 

28.25.30-80.00 Безінерційних • Частини машин, промислового чи 

лабораторного устатковання, з 
електричним чи неелектричним 

нагріванням, для обробляння матеріалів 

зміненням температури, і 
неелектричних # та ємнісних 

водонагрівників, н. в. і. у. 

23.51.12 Безклінкерний • Портландцемент, глиноземистий 

цемент, # шлаковий цемент і подібні 
гідравлічні цементи 

23.51.12-90.00 Безклінкерний • Цемент глиноземистий, # шлаковий 

цемент і подібні гідравлічні цементи 
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26.12.10-80.00 Безкорпусних • Схеми пасивні (зокрема схеми з 
резисторів і/або конденсаторів), крім 

матриць безкорпусних резисторів; 

матриць # конденсаторів; схем, що 

мають активні складники; гібридних 

схем 

30.30.50-30.00 Безмоторних • Пропелери та ґвинти-носії та їхні 
частини до дирижаблів, планерів та 
інших # повітряних літальних апаратів, 

вертольотів і літаків 

30.30.50-50.00 Безмоторних • Шасі та їхні частини до дирижаблів, 

планерів, дельтапланів та інших # 

повітряних літальних апаратів, 

вертольотів, літаків, космічних 

літальних апаратів і космічних ракет-
носіїв 

30.30.2 Безмоторні • Аеростати та дирижаблі; планери, 

дельтаплани та інші # літальні апарати 

30.30.20 Безмоторні • Аеростати та дирижаблі; планери, 

дельтаплани та інші # літальні апарати 

30.30.20-00.00 Безмоторні • Аеростати та дирижаблі; планери, 

дельтаплани та інші # літальні апарати 

28.99.11-70.00 Безниткового • Машини для # з'єднання 

23.12.12 Безосколкове • Скло безпечне (#) 

23.12.12-10.00 Безосколкове • Скло безпечне (#) зміцнене, розміром і 
форматом для використання в 

автомобілях, літальних апаратах, 

суднах, космічних літальних апаратах 

або інших транспортних засобах 

23.12.12-30.00 Безосколкове • Скло безпечне (#) зміцнене 

(загартоване), н. в. і. у. 

23.12.12-50.00 Безосколкове • Скло безпечне (#) багатошарове 
розміром і форматом для використання 

в автомобілях, літальних апаратах, 

суднах, космічних літальних апаратах 

або інших транспортних засобах 

23.12.12-70.00 Безосколкове • Скло безпечне (#) багатошарове, н. в. і. 
у. 

29.32.2 Безпеки • Ремені #, подушки безпеки, частини 

кузовів та приладдя до них 

29.32.2 Безпеки • Ремені безпеки, подушки #, частини 

кузовів та приладдя до них 

29.32.20 Безпеки • Ремені #, подушки безпеки, частини 
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кузовів та приладдя до них 

29.32.20 Безпеки • Ремені безпеки, подушки #, частини 

кузовів та приладдя до них 

29.32.20-30.00 Безпеки • Ремені # 

29.32.20-50.00 Безпеки • Подушки # із системою надування та 
їхні частини 

28.29.31 Безперервного • Устатковання для зважування 

промислової призначеності; ваги для # 

зважування виробів на конвеєрах; ваги, 

зрегульовані на постійну масу, та ваги 

для скидання вантажу визначеної маси 

28.29.31-30.00 Безперервного • Ваги для # зважування виробів на 

конвеєрах 

28.29.39-30.00 Безперервного • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та 

інші механізми для зважування (крім ваг 
магазинних, персональних, побутових, 

ваг для # зважування виробів на 
конвеєрах; ваг, відрегульованих на 
постійну масу та ваг, чутливістю не 

більше ніж 5 кг) 

28.22.17 Безперервної • Підіймачі та конвеєри # дії пневматичні 
та інші для товарів і матеріалів 

28.22.17-50.00 Безперервної • Підіймачі та конвеєри # дії ківшові для 

переміщування товарів і матеріалів 

28.22.17-70.00 Безперервної • Підіймачі та конвеєри # дії стрічкові для 

переміщування товарів і матеріалів 

28.22.17-95.00 Безперервної • Підіймачі та конвеєри # дії для 

переміщування товарів і матеріалів 

(крім пневматичних, призначених для 

використання під землею, ківшових, 

стрічкових, роликових) 

28.92.11 Безперервної • Елеватори та конвеєри # дії для 

підземних робіт 

28.92.11-00.00 Безперервної • Елеватори та конвеєри # дії для 

підземних робіт 

23.12.12 Безпечне • Скло # (безосколкове) 

23.12.12-10.00 Безпечне • Скло # (безосколкове) зміцнене, 

розміром і форматом для використання 

в автомобілях, літальних апаратах, 

суднах, космічних літальних апаратах 

або інших транспортних засобах 

23.12.12-30.00 Безпечне • Скло # (безосколкове) зміцнене 
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(загартоване), н. в. і. у. 

23.12.12-50.00 Безпечне • Скло # (безосколкове) багатошарове 
розміром і форматом для використання 

в автомобілях, літальних апаратах, 

суднах, космічних літальних апаратах 

або інших транспортних засобах 

23.12.12-70.00 Безпечне • Скло # (безосколкове) багатошарове, н. 

в. і. у. 

25.71.12-80.00 Безпечних • Леза до # бритв (зокрема смугові 
заготівки лез до бритв) 

26.51.20-80.00 Безпілотних • Радіоапаратура дистанційного 

керування (зокрема для суден, # літаків, 

ракет, реактивних снарядів, іграшок, 

моделей суден і літаків, машин, для 

детонації мін) 

26.30.23-30.00 Безпроводовими • Апарати телефонні (зокрема телефонні 
проводові апарати з # слухавками, 

відеотелефони), крім телефонних 

автовідповідачів, не об'єднаних з 
телефоном в єдиний пристрій 

26.40.42-70.00 Безпроводових • Телефони наголовні та навушники 

(зокрема з мікрофоном, комплекти, що 

складаються з мікрофону та одного чи 

більше гучномовців), крім шлемофонів, 

телефонних апаратів, # мікрофонів з 
передавачем, слухових апаратів 

26.30.22 Безпроводового • Телефони для мереж стільникового 

зв'язку чи інших мереж # зв'язку 

26.30.22-00.00 Безпроводового • Телефони для мереж стільникового 

зв'язку чи інших мереж # зв'язку 

26.30.23 Безпроводового • Апарати телефонні та апаратура, інші, 
для передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої інформації, 
зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи # 

зв'язку (наприклад, локальною чи 

глобальною мережею) 

26.30.23-10.00 Безпроводового • Станції базові # зв'язку 

26.30.23-70.00 Безпроводового • Апарати для передавання та приймання 

звуку, зображення чи іншої інформації, 
зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи # 

зв'язку (наприклад, локальною чи 

глобальною мережею), інші, ніж 

апарати для передавання чи приймання 
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підтипу 26.20.16-40.00 та підкатегорій 

20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 

26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 

26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 28.23.21, 

28.23.22 

26.30.21 Безпроводовою • Апарати телефонні з # трубкою 

26.30.21-00.00 Безпроводовою • Апарати телефонні з # трубкою 

28.13.14-17.00 Безсальникові • Помпи # відцентрові, для систем 

опалення та гарячого водопостачання 

10.82.22 Безтарних • Шоколад і готові харчові продукти, з 
умістом какао-продуктів (крім какао-

порошку підсолодженого), крім # 

10.20.4 Безхребетних • Борошно, крупка та гранули, непридатні 
для харчування людини, та інші 
продукти з риби, ракоподібних, 

молюсків чи інших водяних #, н. в. і. у. 

10.20.41 Безхребетних • Борошно, крупка та гранули з риби, 

ракоподібних, молюсків чи інших 

водяних #, непридатні для харчування 

людини 

10.20.41-00.00 Безхребетних • Борошно, крупка та гранули з риби, 

ракоподібних, молюсків чи інших 

водяних #, непридатні для харчування 

людини 

10.20.42 Безхребетних • Продукти неїстівні, інші, з рибної 
продукції, ракоподібних, молюсків чи 

інших водяних # 

10.20.42-00.00 Безхребетних • Продукти неїстівні, інші, з рибної 
продукції, ракоподібних, молюсків чи 

інших водяних # 

10.89.1 Безхребетних • Супи, яйця, дріжджі та інші харчові 
продукти; екстракти та соки з м'яса, 
риби й водяних # 

10.89.14 Безхребетних • Екстракти та соки з м'яса, риби й 

водяних # 

10.89.14-00.00 Безхребетних • Екстракти та соки з м'яса, риби й 

водяних # 

32.50.22-39.2 Безшарнірні • Системи ортезів на верхні кінцівки: 

ортези шарнірні (апарати), ортези # 

(тутори) 

32.50.22-39.3 Безшарнірні • Системи ортезів на нижні кінцівки: 

ортези шарнірні (апарати), ортези # 

(тутори) 



стор. 248 з 1807  

24.10.21-21.00 Безшовних • Зливки, інші первинні форми та довгасті 
напівфабрикати для # труб з нелегованої 
сталі 

24.10.22-21.00 Безшовних • Зливки, інші первинні форми та довгасті 
напівфабрикати для # труб з нержавкої 
сталі 

24.10.23-21.00 Безшовних • Зливки, інші первинні форми та довгасті 
напівфабрикати для # труб з іншої 
легованої сталі 

24.20.1 Безшовні • Труби, трубки, порожнисті профілі, #, зі 
сталі 

24.20.11 Безшовні • Труби для нафто- та газопроводів, #, зі 
сталі 

24.20.11-10.00 Безшовні • Труби для нафто- та газопроводів, #, з 
нержавкої сталі 

24.20.11-50.00 Безшовні • Труби для нафто- та газопроводів, #, зі 
сталі, іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.12 Безшовні • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для буріння нафтових і 
газових свердловин, #, зі сталі 

24.20.12-10.00 Безшовні • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для буріння нафтових і 
газових свердловин, #, з нержавкої сталі 

24.20.12-50.00 Безшовні • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для буріння нафтових і 
газових свердловин, #, зі сталі іншої, 
ніж нержавка сталь 

24.20.13-10.00 Безшовні • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, #, з нержавкої сталі (крім труб 

для нафто- та газопроводів і обсадних, 

помпово-компресорних і бурильних 

труб, для буріння нафтових і газових 

свердловин) 

24.20.13-30.00 Безшовні • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, прецизійні, #, 

холодноволочильні чи холоднокатані, зі 
сталі іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.13-50.00 Безшовні • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, #, холодноволочильні чи 

холоднокатані, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь (крім прецизійних труб і 
трубок) 

24.20.13-70.00 Безшовні • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, оброблені у гарячому стані, #, 
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зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім 

труб для нафто- та газопроводів і 
обсадних, помпово-компресорних і 
бурильних труб, для буріння нафтових 

та газових свердловин) 

10.13.11 Бекон • Свинина у відрубах, солена, засушена 

чи копчена (# і шинка) 

10.13.11-80.00 Бекон • Свинина, солена, у розсолі, сушена чи 

копчена (зокрема #, три чверті 
боків/серединки, передні краї, суглоби 

та їхні відруби), крім стегон, лопаток та 
їхніх відрубів з кісткою, грудин і їхніх 

відрубів 

13.96.16-50.00 Бельтинг • Ґноти, стрічки конвеєрні чи # текстильні 
(зокрема підсилені металом або іншим 

матеріалом) 

19.20.21 Бензин • # моторний (газолін), зокрема 

авіаційний бензин 

19.20.21 Бензин • Бензин моторний (газолін), зокрема 

авіаційний # 

19.20.21-00.00 Бензин • # моторний (газолін), зокрема 

авіаційний бензин 

19.20.21-00.00 Бензин • Бензин моторний (газолін), зокрема 

авіаційний # 

19.20.22 Бензин • # для реактивних двигунів (газолін) 

19.20.22-00.00 Бензин • # для реактивних двигунів (газолін) 

29.10.22-30.00 Бензиновим • Автомобілі з # двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 

(зокрема автофургони житлові з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), 

крім автомобілів для перевезення не 
менше ніж 10 людей, снігоходів, 

спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів 

20.20.15-45.00 Бензімідазолів • Фунгіциди, бактерициди та протрави 

насіння на основі #, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.14.33-65.00 Бензоїл • Пероксид бензоїлу та хлористий # 

20.14.33-65.00 Бензоїлу • Пероксид # та хлористий бензоїл 

20.14.33-70.00 Бензоїлу • Кислоти монокарбонові ароматичні 
(ангідриди), галогеніди, пероксиди, 
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пероксикислоти, похідні, крім кислоти 

бензойної, фенілоцтових кислот їхніх 

солей та естерів, пероксиду #, 

хлористого бензоїлу 

20.14.33-70.00 Бензоїлу • Кислоти монокарбонові ароматичні 
(ангідриди), галогеніди, пероксиди, 

пероксикислоти, похідні, крім кислоти 

бензойної, фенілоцтових кислот їхніх 

солей та естерів, пероксиду бензоїлу, 

хлористого # 

20.14.33-63.00 Бензойна • Кислота #; її солі та естери 

20.14.33-70.00 Бензойної • Кислоти монокарбонові ароматичні 
(ангідриди), галогеніди, пероксиди, 

пероксикислоти, похідні, крім кислоти 

#, фенілоцтових кислот їхніх солей та 

естерів, пероксиду бензоїлу, хлористого 

бензоїлу 

20.14.12-23.00 Бензол • # 

20.14.73-20.00 Бензол • #, толуол і ксилол 

20.14.73-40.00 Бензолу • Нафталін та інші суміші ароматичних 

вуглеводнів (крім #, толуолу, ксилолу) 

25.93.17-50.00 Бензопил • Ланцюги із заліза чи сталі, крім 

шарнірних ланцюгів, ланцюгів проти 

ковзання, ланцюгів з розпірками та 
ланцюгів зі зварними ланками (ланцюгів 

до #), або інших виробів, у яких 

ланцюги відіграють допоміжну роль, 

мірних (геодезичних) ланцюгів 

20.14.52-90.00 Бензотіазол • Кислоти нуклеїнові та інші 
гетероциклічні сполуки - тіазол, #, інші 
цикли 

24.45.30-55.00 Берилій • #, хром, германій, ванадій, галій, гафній, 

індій, ніобій (колумбій), реній і талій та 

вироби з цих металів, н. в. і. у.; відходи 

та брухт цих металів (крім берилія, 

хрому й талія) 

24.45.30-55.00 Берилія • Берилій, хром, германій, ванадій, галій, 

гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і 
талій та вироби з цих металів, н. в. і. у.; 

відходи та брухт цих металів (крім #, 

хрому й талія) 

26.60.11 Бета- • Апаратура, що базується на 

використанні рентгенівського, альфа-, # 

чи гамма-випромінювання 

26.60.11-30.00 Бета- • Апаратура, що базується на 
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використанні альфа-, # чи гамма-

випромінювання, для медичних, 

хірургічних, стоматологічних і 
ветеринарних потреб чи для іншої 
призначеності (зокрема апаратура для 

радіографії та радіотерапії) 

23.63 Бетон • # товарний 

23.63.1 Бетон • # товарний 

23.63.10 Бетон • # товарний 

23.63.10-00.00 Бетон • # товарний 

23.20.13 Бетони • Цементи, будівельні розчини, # та інші 
подібні суміші вогнетривкі 

23.20.13-00.00 Бетони • Цементи, будівельні розчини, # та інші 
подібні суміші вогнетривкі 

20.59.57-50.00 Бетонів • Присадки готові для цементів, 

будівельних розчинів і # 

28.92.40-50.00 Бетономішалки • # та розчинозмішувачі 

28.92.40-30.00 Бетономішалок • Машини для сортування, просіювання, 

сепарування, промивання; машини для 

подрібнювання, розмелювання, 

змішування, перемішування (крім # та 
розчинозмішувачів, машин для 

змішування мінеральних речовин з 
бітумом) 

28.13.11-85.00 Бетонопомпи • # 

23.6 Бетону • Вироби з #, гіпсу та цементу 

23.61 Бетону • Вироби з # для будівництва 

23.61.1 Бетону • Вироби з # для будівництва 

23.61.2 Бетону • Будівлі складані, з # 

23.61.9 Бетону • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з # для 

будівництва 

23.61.11 Бетону • Плитка, плити, цегла та подібні вироби з 
цементу, # або штучного каменю 

23.61.11-30.00 Бетону • Блоки та цегла будівельні з цементу, # 

або штучного каменю 

23.61.11-50.00 Бетону • Плитка, плити та подібні вироби з 
цементу, # або штучного каменю (крім 

будівельних блоків і цегли) 

23.61.12 Бетону • Елементи конструкцій складані для 
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житлового або громадського 

будівництва з цементу, # або штучного 

каменю 

23.61.12-00.00 Бетону • Елементи конструкцій складані для 

житлового або громадського 

будівництва з цементу, # або штучного 

каменю 

23.61.20 Бетону • Будівлі складані, з # 

23.61.20-00.00 Бетону • Будівлі складані, з # 

23.61.99 Бетону • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з # для 

будівництва 

23.61.99-00.00 Бетону • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з # для 

будівництва 

23.63.9 Бетону • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва товарного # 

23.63.99 Бетону • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва товарного # 

23.63.99-00.00 Бетону • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва товарного # 

23.69 Бетону • Вироби з #, гіпсу або цементу, інші 

23.69.1 Бетону • Вироби з #, гіпсу або цементу, інші 

23.69.9 Бетону • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з #, гіпсу 

або цементу 

23.69.19 Бетону • Вироби з цементу, # чи штучного 

каменю, н. в. і. у. 

23.69.19-30.00 Бетону • Трубки з цементу, # чи штучного 

каменю 

23.69.19-80.00 Бетону • Вироби з цементу, # чи штучного 

каменю не для будівництва (зокрема 

вази, квіткові горщики, архітектурні 
орнаменти чи садові декоративні 
вироби, статуетки та декоративні 
вироби) 

23.69.99 Бетону • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з #, гіпсу 

або цементу 

23.69.99-00.00 Бетону • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з #, гіпсу 

або цементу 
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24.10.61-30.00 Бетону • Прутки для армування # (бруски з 
виступами, холодного рифлення) 

24.10.62-10.00 Бетону • Бруски гарячекатані для армування # 

26.51.62-59.00 Бетону • Машини та пристрої неелектронні для 

випробовування механічних 

властивостей матеріалів (зокрема 

текстилю, паперу, картону, пластмас, 
деревини, #, ґуми, шкіри, лінолеуму), 

крім металів 

28.13.11 Бетону • Помпи для палива, мастильних 

матеріалів, охолоджувальних рідин і # 

28.49.11 Бетону • Верстати для обробляння каменю, 

кераміки, # та подібних мінеральних 

матеріалів або для холодного 

обробляння скла 

28.49.11-30.00 Бетону • Верстати пиляльні для обробляння 

каменю, кераміки, #, асбестоцементу та 
подібних мінеральних матеріалів або 

для холодного обробляння скла 

28.49.11-50.00 Бетону • Верстати шліфувальні та полірувальні 
для обробляння каменю, кераміки, #, 

асбестоцементу та подібних 

мінеральних матеріалів або для 

холодного обробляння скла 

28.49.11-70.00 Бетону • Верстати, інші, для обробляння каменю, 

кераміки, #, асбестоцементу та подібних 

мінеральних матеріалів або для 

холодного обробляння скла (крім 

пиляльних, шліфувальних і 
полірувальних верстатів) 

16.23.12 Бетонування • Опалубка з деревини для #, ґонт і 
дранка для покрівель, з деревини 

16.23.12-00.00 Бетонування • Опалубка з деревини для #, ґонт і 
дранка для покрівель, з деревини 

25.73.30-73.00 Бетонярів • Інструменти для мулярів, 

формувальників, #, штукатурів і 
малярів, інші 

26.12.10-80.00 Бєзкорпусних • Схеми пасивні (зокрема схеми з 
резисторів і/або конденсаторів), крім 

матриць # резисторів; матриць 

безкорпусних конденсаторів; схем, що 

мають активні складники; гібридних 

схем 

32.99.59-30.00 Бивні • Вироби з матеріалів тваринного 

походження для художнього різьблення, 
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таких як кістка слонова (#), кістка, 
панцир черепаховий, роги оленів та 
інших тварин, корали, перламутр 

28.41.31-60.00 Бирівнювальні • Машини вигинальні, відбортувальні, # 

або правимльні для обробляння виробів 

з листового металу, без числового 

програмного керування (зокрема преси) 

22.21.30-21.00 Біаксеально-орієнтованих • Пластини, плівка, фольга і стрічки, інші, 
з # полімерів пропілену, завтовшки не 

більше ніж 0,10 мм 

27.51.23-30.00 Бігуді • Апарати електронагрівальні перукарські 
(зокрема # та щипці для завивання 

волосся), крім фенів і шоломоподібних 

сушарок 

32.99.52 Бігуді • Гребінці, заколки на волосся та подібні 
вироби; шпильки на волосся; #; аерозолі 
ароматичні та їхні насадки та головки 

32.99.52-50.00 Бігуді • Шпильки на волосся, затискачі для 

завивання, щипці для завивання, # та 

подібні вироби та їх частини (крім 

апаратів електротермічних 

перукарських) 

28.94.51-30.00 Бігунки • Веретена, рогульки, кільця й # 

22.23.12-90.00 Біде • #, унітази, зливні бачки й подібні 
санітарно-технічні вироби, пластмасові 
(крім ванн, душових, раковин і 
умивальників, сидінь і накривок до 

унітазів) 

28.14.12 Біде • Крани, вентилі, клапани до раковин, 

ванн, #, резервуарів на воду та до 

подібних пристроїв; клапани до 

радіаторів центрального опалення 

28.14.12-33.00 Біде • Крани змішувальні до раковин, ванн, #, 

резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, 

зворотних, запобіжних чи випускних 

клапанів або до мастилогідравлічних чи 

пневматичних силових трансмісій) 

28.14.12-35.00 Біде • Крани, вентилі та клапани до раковин, 

ванн, #, резервуарів на воду та до 

подібних пристроїв (крім до 

редукційних, зворотних, запобіжних чи 

випускних клапанів або до 

мастилогідравлічних чи пневматичних 

силових трансмісій і змішувальних 

кранів) 
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27.1 Біектричні • Двигуни, генератори та трансформатори 

# й електрична розподільча та 

керувальна апаратура 

25.93.17-10.00 Біжутерії • Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, 
крім оснащених різальними зубцями, 

або інших виробів, у яких ланцюги 

відіграють допоміжну роль, сторожок 

дверей, оснащених ланцюгами, мірних 

(геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для 

особистого прикрашання (#) 

32.13.9 Біжутерії • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та подібних виробів 

32.13.99 Біжутерії • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та подібних виробів 

32.13.99-00.00 Біжутерії • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та подібних виробів 

32.1 Біжутерія • Вироби ювелірні, # та подібні вироби 

32.13 Біжутерія • # та подібні вироби 

32.13.1 Біжутерія • # та подібні вироби 

32.13.10 Біжутерія • # та подібні вироби 

32.13.10-00.00 Біжутерія • # та подібні вироби 

20.13.43-20.00 Бікарбонат • Гідрокарбонат натрію (# натрію) 

24.10.51-10.00 Біла • Жерсть #, листи та смуги луджені, 
зокрема сталь електротехнічна з 
хромовим покривом (ECCS) 

13.92.12 Білизна • # постільна 

13.92.12-30.00 Білизна • # постільна, трикотажна 

13.92.12-53.00 Білизна • # постільна, бавовняна (крім 

трикотажної) 

13.92.12-55.00 Білизна • # постільна, з льону чи рами (крім 

трикотажної) 

13.92.12-59.00 Білизна • # постільна, з тканого текстилю (крім 

виготовленої з бавовни, льону чи рами) 

13.92.12-70.00 Білизна • # постільна, з нетканих хімічних 

волокон (крім трикотажної) 

13.92.13 Білизна • # столова 

13.92.13-30.00 Білизна • # столова, трикотажна 

13.92.13-53.00 Білизна • # столова, бавовняна (крім трикотажної) 

13.92.13-55.00 Білизна • # столова, лляна (крім трикотажної) 
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13.92.13-59.00 Білизна • # столова, з тканих хімічних волокон та 

з іншого тканого чи нетканого текстилю 

(крім бавовняної, лляної) 

13.92.13-70.00 Білизна • # столова, з нетканих хімічних волокон 

13.92.14 Білизна • # туалетна та кухонна 

13.92.14-30.00 Білизна • # туалетна та кухонна, з махрових 

тканин на рушники й подібного 

махрового полотна, з бавовни 

13.92.14-50.00 Білизна • # туалетна та кухонна, з текстилю (крім 

махрових тканин на рушники й 

подібного махрового полотна з бавовни) 

13.92.14-70.00 Білизна • # туалетна та кухонна, з нетканих 

хімічних волокон 

14.14 Білизна • # спідня 

14.14.1 Білизна • # спідня, трикотажна 

14.14.2 Білизна • # спідня, не трикотажна 

14.14.14-30.00 Білизна • # нічна та піжами, жіночі або дівчачі, 
трикотажні 

14.14.25-50.00 Білизна • Пояси, пояси-труси та грації (зокрема 
спідня # з регулівними шлейками) 

14.19.12-90.00 Білизна • Одяг інший, трикотажний (зокрема 

спідня # з належними рукавами) 

13.20.20-17.00 Білизни • Тканини бавовняні, не з пряжі різних 

кольорів, з поверхневою щільністю не 
більше ніж 200 г/м2, для виготовлення # 

господарсько-побутової призначеності 
чи текстилю для оздоблення житла 

13.20.20-44.00 Білизни • Тканини бавовняні, не з пряжі різного 

кольору, з поверхневою щільністю 

більше ніж 200 г/м2, для виготовлення # 

господарсько-побутової призначеності 
чи текстилю для оздоблення житла 

13.20.20-74.00 Білизни • Тканини бавовняні, із пряжі різних 

кольорів, для виготовлення # 

господарсько-побутової призначеності 
чи текстилю для оздоблення житла 

13.92.16-60.00 Білизни • Вироби меблево-декоративні (зокрема 
чохли до меблів, наволочки, а також 

пошиванки на автомобільні крісла), крім 

ковдр, пледів, постільної, столової, 
туалетної та кухонної #, фіранок, 

гардин, штор, запон і покривал на ліжка 



стор. 257 з 1807  

14.14.9 Білизни • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва спідньої # 

14.14.99 Білизни • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва спідньої # 

14.14.99-00.00 Білизни • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва спідньої # 

28.94.22-30.00 Білизни • Машини пральні побутові чи для 

пралень місткістю більше ніж 10 кг 
сухої # (зокрема машини, призначені як 

для прання, так і для сушіння) 

28.94.22-70.00 Білизни • Машини сушильні, місткістю більше 

ніж 10 кг сухої # 

28.94.23 Білизни • Сушарки для # відцентрові 

28.94.23-00.00 Білизни • Сушарки для # відцентрові 

32.50.13-80.00 Білизни • Центрифуги, використовувані в 

лабораторіях (крім сепараторів для 

вершків і сушарок для #) 

10.81.12-30 Білий • Цукор тростинний чи буряковий, 

очищений, #, у твердих формах 

10.81.12-30.10 Білий • Цукор #, кристалічний 

10.81.12-30.20 Білий • Цукор #, пресований 

10.82.23 Білий • Вироби кондитерські цукрові (зокрема # 

шоколад), без умісту какао-порошку й 

тертого какао 

10.82.23-30.00 Білий • Шоколад # 

17.12.32 Білий • Папір «крафт-лайнер» #; папір «крафт-
лайнер» крейдований 

17.12.32-00.00 Білий • Папір «крафт-лайнер» #; папір «крафт-
лайнер» крейдований 

11.02.12-19.00 Білих • Вино та сусло виноградне, бродіння 

якого запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. % 

(крім високоякісних # та ігристих вин, 

вироблених у певних регіонах) 

32.91.19-30.00 Біління • Пензлі для фарбування, #, лакування та 
подібних робіт 

10.81.12-90 Білого • Цукор тростинний чи буряковий, 

очищений, у твердих формах (крім # 

цукру) 

10.82.22-60.00 Білого • Вироби кондитерські цукрові та їх 

замінники, виготовлені з продуктів-
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замінників цукру з умістом какао-

продуктів (зокрема шоколадна нуга), 

крім # шоколаду 

11.02.12-17.00 Білого • Вино (сусло виноградне), високоякісне, 
вироблене в певних регіонах, бродіння 

якого запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. 

%, крім вина # та ігристого 

32.40.42-10.00 Більярд • Вироби та приладдя для гри у # (крім 

механічних лічильників, таймерів та 
підставок на киї) 

28.99.39-75.00 Більярдів • Столи для казіно, устатковання 

автоматично обладнане для кегельбану 

та інші вироби для масових розваг, 
настільні чи кімнатні ігри, зокрема 
столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, 
жетонів або інших подібних предметів, 

#, відеоігор, у які грають за допомогою 

телевізора, гральних карт і наборів 

електричних гоночних автомобілів для 

змагальних ігор) 

26.51.64-30.00 Більярдні • Лічильники кількості обертів, кількості 
продукції, # лічильники, таксометри, 

лічильники пройденого шляху в милях, 

крокоміри, ручні лічильники, 

перерахункові пристрої, інструменти й 

апарати для вимірювання невеликих 

проміжків часу 

32.40.42 Більярду • Вироби для #, вироби для атракціонів, 

настільні чи кімнатні ігри; інші ігри, що 

їх запускають опусканням монет або 

жетонів 

20.20.19-30.00 Бінапакрил • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

# (ISO); токсафен (ISO); каптафол (ISO); 

хлордан (ISO); хлордимефол (ISO); 

хлорбензолат (ISO); ДДТ (ISO); 

дильдрин (ISO, INN); диносеб (ISO), 

його солі чи його естери; 

етилендибромід (ISO); етилендихлорид 

(ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол 

(ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), 

зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні 
сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-
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метіл (ISO); пентахлорфенол (ISO); фос-

фамідон (ISO); 2, 4, 5-Т (ISO) (2, 4, 5-

трихлорфеноксиоцтова кислота), її солі 
та її естери, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або вироби 

26.70.22 Біноклі • #, монокуляри, інші оптичні труби; 

прилади астрономічні інші; мікроскопи 

оптичні 

26.70.22-30.00 Біноклі • # (зокрема для нічного бачення) 

26.70.22-50.00 Біноклів • Прилади (крім #), зокрема оптичні 
труби 

26.70.24 Біноклів • Частини та приладдя до #, монокулярів 

та інших оптичних труб, інших 

астрономічних приладів і оптичних 

мікроскопів 

26.70.24-10.00 Біноклів • Частини та приладдя (зокрема 
кріплення) # і подібних виробів 

20.59.59-90.00 Біопаливо • # (замінник дизельного пального), 

продукти хімічні, інші, н. в. і. у. 

20.59.43-30.00 Бітомінозних • Рідини до гідравлічних гальм та інші 
готові рідини для гідравлічних 

трансмісій; засоби, без умісту 

мінеральної олії чи олій, одержаних з # 

матеріалів або з умістом менше ніж 70 

мас. % цих олій 

19.20.42 Бітум • Кокс нафтовий; # нафтовий та інші 
залишки від переробляння мінеральних 

олив 

19.20.42-00.00 Бітум • Кокс нафтовий; # нафтовий та інші 
залишки від переробляння мінеральних 

олив 

20.59.41-55.00 Бітумінозних • Засоби змащувальні, які мають як 

основу менше ніж 70 мас. % мінеральної 
олії чи олій, одержаних з # матеріалів, 

для обробляння тканин, шкіри, виробів 

зі шкіри та хутра 

20.59.41-57.00 Бітумінозних • Засоби змащувальні, які мають як 

основу менше ніж 70 мас. % мінеральної 
олії чи олій, одержаних з # матеріалів, 

крім засобів для обробляння тканин, 

шкіри, виробів зі шкіри та хутра 

20.59.41-75.00 Бітумінозних • Засоби змащувальні для обробляння 

тканин, шкіри, виробів зі шкіри та 

хутра, крім засобів, які мають менше 
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ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, 

одержаних з # матеріалів 

20.59.41-79.00 Бітумінозних • Засоби змащувальні, крім засобів, які 
мають менше ніж 70 мас. % мінеральної 
олії чи олій, одержаних з # матеріалів, 

засобів для обробляння тканин, шкіри, 

виробів зі шкіри та хутра 

20.59.59-10.00 Бітумінозних • Іоніти; газопоглиначі для вакуумних 

приладів; сульфонати нафтові (крім 

нафтових сульфонзтів лужних металів 

амонію чи етаноламінів), тіофеновані 
сульфокислоти олій, одержаних з # 

матеріалів і їхні солі 

23.99.13 Бітумінозні • Суміші # на основі природного та 

штучного каменю та бітуму, природного 

асфальту чи подібної речовини як 

зв'язувальної речовини 

23.99.13-10.00 Бітумінозні • Суміші # на основі природного та 

штучного наповнювача й бітуму чи 

природного асфальту як зв'язувальної 
речовини 

17.12.77-10.00 Бітумом • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 

гудровані, оброблені # або асфальтом 

23.99.13-20.00 Бітумом • Наповнювачі, попередньо оброблені # 

28.92.40-30.00 Бітумом • Машини для сортування, просіювання, 

сепарування, промивання; машини для 

подрібнювання, розмелювання, 

змішування, перемішування (крім 

бетономішалок та розчинозмішувачів, 

машин для змішування мінеральних 

речовин з #) 

28.92.40-70.00 Бітумом • Машини для змішування мінеральних 

речовин з # 

23.99.12-53.00 Бітуму • Картони на основі # покрівельні або 

водонепроникні (в рулонах) 

23.99.12-59.00 Бітуму • Вироби на основі # (у рулонах), інші 

23.99.12-90.00 Бітуму • Вироби на основі # (крім рулонних) 

23.99.13 Бітуму • Суміші бітумінозні на основі 
природного та штучного каменю та #, 

природного асфальту чи подібної 
речовини як зв'язувальної речовини 

23.99.13-10.00 Бітуму • Суміші бітумінозні на основі 
природного та штучного наповнювача й 

# чи природного асфальту як 
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зв'язувальної речовини 

23.49.12-30.00 Бічні • Вироби керамічні інші, зокрема # 

невогнетривкі стінки, частини печей і 
камінів, квіткові горщики, ручки й 

набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, 

зволожувачі для радіаторів, з 
порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Бічні • Вироби керамічні інші, зокрема # 

невогнетривкі стінки, частини печей і 
камінів, квіткові горщики, ручки й 

набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, 

зволожувачі для радіаторів і 
обігрівальні пристрої, зі звичайної 
кераміки 

10.51.40-50.00 Блакитний • Сир сичужний тертий, у порошку, # та 
інший неперероблений (крім свіжого 

сиру) 

13.20.20-60.00 Блакитний • Тканини джинсові (денім), з 
поверхневою щільністю більше ніж 200 

г/м2 (зокрема іншого, ніж #, кольору) 

17.23.13-13.00 Бланків • Журнали реєстраційні, бухгалтерські 
книги, книги # ордерів і квитанцій, 

паперові чи картонні 

14.12.11 Блейзери • Комплекти, піджаки (куртки) і #, 

чоловічі або хлопчачі, виробничі та 
професійні 

14.12.11-30.00 Блейзери • Піджаки (куртки) та #, чоловічі чи 

хлопчачі, з бавовни чи хімічних 

волокон, виробничі та професійні 

14.12.21 Блейзери • Комплекти, жакети (куртки) і #, жіночі 
або дівчачі, виробничі та професійні 

14.12.21-30.00 Блейзери • Жакети (куртки) та #, жіночі або дівчачі, 
з бавовни чи хімічних волокон, 

виробничі чи професійні 

14.13.12 Блейзери • Костюми, комплекти, піджаки (куртки), 

#, штани, комбінезони з нагрудником і 
шлейками, бриджі та шорти, чоловічі 
або хлопчачі, трикотажні 

14.13.12-30.00 Блейзери • Піджаки (куртки) та #, чоловічі або 

хлопчачі, трикотажні 

14.13.14 Блейзери • Костюми, комплекти, жакети (куртки), 

#, сукні, спідниці, спідниці-штани, 

штани, комбінезони з нагрудником і 
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шлейками, бриджі та шорти, жіночі або 

дівчачі, трикотажні 

14.13.14-30.00 Блейзери • Жакети (куртки) та #, жіночі або дівчачі, 
трикотажні 

14.13.23 Блейзери • Піджаки (куртки) та #, чоловічі або 

хлопчачі, з текстильних тканин, не 
трикотажні 

14.13.23-00.00 Блейзери • Піджаки (куртки) та #, чоловічі або 

хлопчачі, з текстильних тканин, не 
трикотажні 

14.13.33 Блейзери • Жакети (куртки) та #, жіночі або дівчачі, 
з текстильних тканин, крім трикотажних 

14.13.33-00.00 Блейзери • Жакети (куртки) та #, жіночі або дівчачі, 
з текстильних тканин, крім трикотажних 

14.13.11-10.00 Блейзерів • Пальта, півпальта, накидки, плащі й 

подібні вироби, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні (крім піджаків (курток) і #, 

анораків, вітрозахисних плащів і 
вітрозахисних курток) 

14.13.11-20.00 Блейзерів • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні 
плащі, вітрозахисні куртки й подібні 
вироби, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні (крім піджаків (курток) і #) 

14.13.13-10.00 Блейзерів • Пальта, півпальта, накидки, плащі й 

подібні вироби, жіночі або дівчачі, 
трикотажні (крім жакетів (курток) і #) 

14.13.13-20.00 Блейзерів • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні 
плащі, вітрозахисні куртки й подібні 
вироби, жіночі чи дівчачі, трикотажні 
(крім жакетів (курток) і #) 

14.13.21-30.00 Блейзерів • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні 
куртки й подібні вироби, чоловічі або 

хлопчачі (крім піджаків (курток) і #, 

трикотажних, просочених, покритих, 

дубльованих чи проґумованих) 

14.13.31-30.00 Блейзерів • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні 
куртки або подібні вироби, жіночі або 

дівчачі (крім жакетів (курток) та #, 

трикотажних, просочених, покритих, 

дубльованих чи проґумованих) 

27.12.10-40.00 Блискавковідводи • #, обмежувачі напруги та пристрої 
захисту від піків електроживлення на 

напругу більше ніж 1 кВ 

25.99.25 Блискітки • Застібки, оправи із застібками, пряжки, 
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пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та 
подібні вироби з недорогоцінних 

металів до одягу, взуття, тентів, сумок, 

дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи 

роздвоєні з недорогоцінних металів; 

намистини та # з недорогоцінних 

металів 

26.20.13 Блок • Машини автоматичного обробляння 

інформації цифрові, що мають в одному 

корпусі принаймні центральний # 

обробляння інформації, пристрої 
введення та виведення, комбіновані чи 

ні 

26.20.13-00.00 Блок • Машини автоматичного обробляння 

інформації цифрові, що мають в одному 

корпусі принаймні центральний # 

обробляння інформації, пристрої 
введення та виведення, комбіновані чи 

ні 

10.82.21-30.00 Блоках • Шоколад і подібні продукти, з умістом 

какао-продуктів, у #, плитках, брусках 

масою більше ніж 2 кг чи в рідинних, 

пастоподібних формах, у порошку, у 

гранулах, в інших нетарних формах, у 

контейнерах чи в первинному пакованні 
масою більше ніж 2 кг, з умістом какао-

продуктів не менше ніж 18 мас. % 

10.82.22-33.00 Блоках • Шоколад, у #, плитках чи брусках з 
начинкою (зокрема з вершками, лікером 

або плодовою пастою), крім 

шоколадного печива 

10.82.22-35.00 Блоках • Шоколад, у #, плитках чи брусках з 
доданням зерна зернових культур, 

плодів або горіхів (крім шоколаду з 
начинкою шоколадного печива) 

10.82.22-39.00 Блоках • Шоколад, у #, плитках чи брусках (крім 

шоколаду з начинкою, з доданням зерна 
зернових культур, плодів або горіхів, 

шоколадного печива) 

10.82.22-43.00 Блоках • Вироби шоколадні, з умістом алкоголю 

(крім виробів у #, плитках чи брусках) 

10.82.22-45.00 Блоках • Вироби шоколадні (крім виробів з 
умістом алкоголю, виробів у #, плитках 

чи брусках) 

10.82.22-53.00 Блоках • Вироби кондитерські шоколадні, з 
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начинкою (крім виробів у #, плитках чи 

брусках, шоколадного печива, 

шоколадок) 

10.82.22-55.00 Блоках • Вироби кондитерські шоколадні (крім 

виробів з начинкою, у #, плитках чи 

брусках, шоколадного печива, 

шоколадок) 

10.82.22-90.00 Блоках • Продукти харчові, з умістом какао-

продуктів (крім тертого какао, какао-

масла, какао-порошку, виробів у #, 

плитках, брусках, рідинних, 

пастоподібних, у порошку, у гранулах, в 

інших нетарних формах, у пакованиях 

не менше ніж 2 кг, виробів для 

приготування напоїв, шоколадних паст) 

20.42.19-45.00 Блоках • Засоби, що їх використовують перед 

голінням, під час гоління та після 

гоління (крім мила для гоління у #) 

23.19.12 Блоках • Блоки для брукування, плитка, цегла та 
інші вироби зі спресованого або 

сформованого скла; скло багатошарове 
чи піноскло у #, плитах або подібних 

формах 

23.19.12-00.00 Блоках • Блоки для брукування, плитка, цегла та 
інші вироби зі спресованого або 

сформованого скла; скло багатошарове 
чи піноскло у #, плитах або подібних 

формах 

25.99.23 Блоках • Фурнітура до швидкозшивачів або 

папок, канцелярські скріпки та подібні 
канцелярські вироби, скоби у #, з 
недорогоцінних металів 

25.99.23-50.00 Блоках • Скоби у # для канцелярських потреб, 

оббивання та пакування, з 
недорогоцінних металів 

10.82.23-20.00 Блоки • Тістечка, з екстрактом лакриці; #, 

палички та пастилки з умістом сахарози 

більше ніж 10 мас. %; але без умісту 

жодних інших речовин 

16.29.23 Блоки • #, плити, листи та смуги, плитки будь-

якої форми, суцільні циліндри, з 
агломерованого корка 

16.29.23-80.00 Блоки • Корок агломерований - #, плити, листи 

та смуги, плитки будь-якої форми, 

суцільні циліндри чи диски, зокрема 

корок агломерований спучений або 
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корок палений (крім пробок і заглушок) 

17.29.12 Блоки • #, плити та пластини фільтрувальні, з 
паперової маси 

17.29.12-00.00 Блоки • #, плити та пластини фільтрувальні, з 
паперової маси 

23.19.12 Блоки • # для брукування, плитка, цегла та інші 
вироби зі спресованого або 

сформованого скла; скло багатошарове 
чи піноскло у блоках, плитах або 

подібних формах 

23.19.12-00.00 Блоки • # для брукування, плитка, цегла та інші 
вироби зі спресованого або 

сформованого скла; скло багатошарове 
чи піноскло у блоках, плитах або 

подібних формах 

23.20.11 Блоки • Цегла, #, плитка та інші керамічні 
вироби з кам'яного кремнеземистого 

борошна чи з подібних кремнеземистих 

порід 

23.20.11-00.00 Блоки • Цегла, #, плитка та інші керамічні 
вироби з кам'яного кремнеземистого 

борошна чи з подібних кремнеземистих 

порід 

23.20.12 Блоки • Цегла, #, плитка вогнетривкі та подібні 
будівельні вогнетривкі матеріали, крім 

виробів з кам'яного кремнеземистого 

борошна 

23.20.12-10.00 Блоки • Матеріали будівельні вогнетривкі з 
умістом більше ніж 50 мас. % MgO, CaO 

або Cr2O3 (зокрема цегла, # та плитка), 

крім виробів з кам'яного 

кремнеземистого борошна, тюбінгів і 
трубопроводів 

23.20.12-33.00 Блоки • Цегла, # вогнетривкі з умістом більше 

ніж 50 мас. % AI2O3, та (або) SiO2, 93 

мас. % кремнезему (SiO2) 

23.20.12-35.00 Блоки • Цегла, #, плитка вогнетривкі та подібні 
будівельні керамічні вогнетривкі 
матеріали з умістом більше ніж 7 мас. 

%, але не менше від 45 мас. % 

глинозему, але більше ніж 50 мас. % 

кремнезему (SiO2) 

23.20.12-90.00 Блоки • Цегла, # та плитка вогнетривкі, н. в. і. у. 

23.20.14-10.00 Блоки • Вироби з умістом магнезиту, доломіту 

чи хроміту (зокрема цегли та інші 
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форми, камені пробірні для 

випробування дорогоцінних металів, # 

та плити для брукування), крім 

вогнетривких виробів 

23.32.11 Блоки • Цегла для будівництва, # для підлоги, 

блоки для тримальних стін або 

заповнювання каркасів і подібні вироби, 

керамічні невогнетривкі 

23.32.11 Блоки • Цегла для будівництва, блоки для 

підлоги, # для тримальних стін або 

заповнювання каркасів і подібні вироби, 

керамічні невогнетризкі 

23.32.11-30.00 Блоки • # для підлоги, блоки для тримальних 

стін або заповнювання каркасів і подібні 
вироби (крім виготовлених з кам'яного 

кремнеземистого борошна чи з подібних 

кремнеземистих порід), глиняні 
невогнетривкі 

23.32.11-30.00 Блоки • Блоки для підлоги, # для тримальних 

стін або заповнювання каркасів і подібні 
вироби (крім виготовлених з кам'яного 

кремнеземистого борошна чи з подібних 

кремнеземистих порід), глиняні 
невогнетривкі 

23.32.12-70.00 Блоки • Вироби будівельні з глини, 

невогнетривкі (зокрема ковпаки для 

димарів, дефлектори, футеровка та # до 

димарів, архітектурні оздоби, 

вентиляційні решітки, планки з глини), 

крім труб, водовідводів і подібних 

виробів типу ринв 

23.52.30-30.00 Блоки • Доломіт кальцинований та спечений 

необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні # 

або плити 

23.61.11-30.00 Блоки • # та цегла будівельні з цементу, бетону 

або штучного каменю 

23.65.11 Блоки • Плити, # й подібні вироби з рослинних 

волокон, соломи, відходів деревини, 

агломеровані з мінеральними 

зв'язувальними речовинами 

23.65.11-00.00 Блоки • Плити, # та подібні вироби з рослинних 

волокон, соломи, відходів деревини, 

агломеровані з мінеральними 

зв'язувальними речовинами 

26.20.2 Блоки • # пам'яті та інші запам'ятовувальні 
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пристрої 

26.20.3 Блоки • # машин автоматичного обробляння 

інформації, інші 

26.20.30 Блоки • # машин автоматичного обробляння 

інформації, інші 

26.20.30-00.00 Блоки • # машин автоматичного обробляння 

інформації, інші 

26.40.20-20.00 Блоки • # настроювання для кабельного 

телебачення чи відеомагнітофонів і 
блоки приймачів кабельного 

телебачення (крім таких, що 

відокремлюють високочастотні 
телевізійні сигнали) 

26.40.20-20.00 Блоки • Блоки настроювання для кабельного 

телебачення чи відеомагнітофонів і # 

приймачів кабельного телебачення (крім 

таких, що відокремлюють 

високочастотні телевізійні сигнали) 

28.15.25 Блоки • Маховики та шківи (зокрема 
багатошківні #) 

28.15.25-00.00 Блоки • Маховики та шківи (зокрема 
багатошківні #) 

23.20.12-37.00 Блоки • Цегла, # вогнетривкі, з умістом 50 мас. 
% AI2O3 та/чи SiO2, інші 

16.21.22 Блоків • Деревина пресована, у формі #, плит, 

брусків або як профільовані форми 

16.21.22-00.00 Блоків • Деревина пресована, у формі #, плит, 

брусків або як профільовані форми 

16.29.21 Блоків • Корок натуральний, з вилученим 

зовнішнім шаром або начорно 

обрізаний, або у формі #, плит, листів чи 

смуг; корок подрібнений, 

гранульований або мелений; відходи 

корка 

16.29.21-50.00 Блоків • Корок натуральний, з вилученим 

зовнішнім шаром або начорно 

обрізаний, у формі прямокутних або 

квадратних #, плит, листів чи смуг 

23.61.11-50.00 Блоків • Плитка, плити та подібні вироби з 
цементу, бетону або штучного каменю 

(крім будівельних # і цегли) 

25.50.11-57.00 Блоків • Пресування холодне сталевих частин 

транспортних засобів і # рейкових 
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затискачів засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів 

26.30.40-35.00 Блоків • Антени зовнішні для приймання 

радіосигналів або телебачення через 
супутник (зокрема роторні системи), 

крім антенних підсилювачів і # 

генераторів радіочастот 

26.30.40-39.00 Блоків • Антени зовнішні для приймання 

радіосигналів або телебачення (зокрема 
роторні системи), крім призначених для 

приймання радіосигналів або 

телебачення через супутник, антенних 

підсилювачів і # генераторів радіочастот 

26.30.40-50.00 Блоків • Антени внутрішні для приймання 

радіосигналів або телебачення (зокрема 
вмонтовані), крім антенних 

підсилювачів і # генераторів радіочастот 

17.23.13-15.00 Блокноти • Книжки записні, # для записів, 

блокноти-пам'ятки, паперові чи 

картонні 

17.23.13-15.00 Блокноти-пам'ятки • Книжки записні, блокноти для записів, 

#, паперові чи картонні 

14.14.13 Блузки • #, сорочки та батники, жіночі або 

дівчачі, трикотажні 

14.14.13-00.00 Блузки • #, сорочки та батники, жіночі або 

дівчачі, трикотажні 

14.14.23 Блузки • #, сорочки та батники, жіночі або 

дівчачі, крім трикотажних 

14.14.23-00.00 Блузки • #, сорочки та батники, жіночі або 

дівчачі, крім трикотажних 

13.20.20-31.00 Блузок • Тканини бавовняні, з пряжі різного 

кольору, з поверхневою щільністю не 

більше ніж 200 r/м2, для виготовлення 

сорочок і # 

10.41.41-30.00 Бобів • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після екстрагування 

олії з соєвих # 

10.41.41-90.00 Бобів • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після екстрагування 

олії та жирів з інших рослин (зокрема з 
насіння бавовнику, насіння льону, 

кокосових горіхів, копри, пальмових 

горіхів чи ядер), крім соєвих #, насіння 

соняшнику, ріпаку чи кользи 
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17.29.19 Бобіни • Папір сигаретний; #, котушки, шпульки 

й подібні вироби; папір і картон 

фільтрувальні; вироби паперові та 

картонні, інші, н. в. і. у. 

17.29.19-20.00 Бобіни • #, котушки, шпульки й подібні вироби з 
паперової маси, паперу та картону, 

використовувані для намотування 

текстильних ниток 

17.29.19-30.00 Бобіни • #, котушки, шпульки й подібні вироби з 
паперової маси, паперу та картону (крім 

використовуваних для намотування 

текстильних ниток) 

22.22.19-10.00 Бобіни • Шпулі, котушки, # й подібні вироби 

пластмасові 

28.30.81 Бобових • Машини для очищування, сортування 

чи вибраковування яєць, фруктів або 

інших сільськогосподарських продуктів, 

крім насіння, зерна та сушених # овочів 

28.30.81-00.00 Бобових • Машини для очищування, сортування 

чи вибраковування яєць, фруктів або 

інших сільськогосподарських продуктів, 

крім насіння, зерна та сушених # овочів 

28.93.2 Бобових • Машини для очищування, сортування 

чи калібрування насіння, зерна або 

сухих # культур 

28.93.13 Бобових • Машини й устатковання для 

переробляння на борошно чи 

обробляння зернових або сухих # 

культур, н. в. і. у. 

28.93.13-00.00 Бобових • Машини й устатковання для 

переробляння на борошно чи 

обробляння зернових або сухих # 

культур, н. в. і. у. 

28.93.17-60.00 Бобових • Устатковання промислове для 

переробляння фруктів, горіхів і овочів 

(крім устатковання для використання у 

борошномельній промисловості чи для 

обробляння сухих # культур) 

28.93.20 Бобових • Машини для очищування, сортування 

чи калібрування насіння, зерна або 

сухих # культур 

28.93.20-00.00 Бобових • Машини для очищування, сортування 

чи калібрування насіння, зерна або 

сухих # культур 

28.93.34 Бобових • Частини машин для очищування, 
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сортування чи калібрування насіння, 

зерна або сухих # культур 

28.93.34-00.00 Бобових • Частини машин для очищування, 

сортування чи калібрування насіння, 

зерна або сухих # культур 

13.92.16-20.00 Бовезьких • Тканини декоративні ручної роботи, 

типу французьких, фламандських, 

об'юсонських, # гобеленів, вишиті 
гобелени (зокрема малими стьожками, 

чи хрестом), оброблені чи необроблені 

25.4 Боєприпаси • Зброя та # 

25.40 Боєприпаси • Зброя та # 

25.40.1 Боєприпаси • Зброя та # та їхні частини 

25.40.13 Боєприпаси • Бомби, ракети та подібне озброєння; 

патрони, # і снаряди інші та їхні частини 

25.40.13-00.00 Боєприпаси • Бомби, ракети та подібне озброєння; 

патрони, # і снаряди інші та їхні частини 

25.40.9 Боєприпасів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва зброї та # 

25.40.99 Боєприпасів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва зброї та # 

25.40.99-00.00 Боєприпасів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва зброї та # 

33.11.14 Боєприпасів • Ремонтування та технічне 

обслуговування зброї й # 

33.11.14-00.00 Боєприпасів • Ремонтування та технічне 

обслуговування зброї й # 

25.40.11 Бойова • Зброя #, крім револьверів, пістолетів, 

мечів і подібної зброї 

25.40.11-00.00 Бойова • Зброя #, крім пістолетів, револьверів, 

мечів і подібної зброї 

30.40.9 Бойових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # транспортних засобів 

30.40.99 Бойових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # транспортних засобів 

30.40.99-00.00 Бойових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # транспортних засобів 

30.4 Бойові • Засоби транспортні # 

30.40 Бойові • Засоби транспортні # 

30.40.1 Бойові • Танки та інші # самохідні броньовані 
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транспортні засоби та їхні частини 

30.40.10 Бойові • Танки та інші # самохідні броньовані 
транспортні засоби та їхні частини 

30.40.10-00.00 Бойові • Танки та інші # самохідні броньовані 
транспортні засоби та їхні частини 

25.40.14 Бойової • Частини # та іншої зброї 

25.40.14-00.00 Бойової • Частини # та іншої зброї 

32.50.41-55.00 Боків • Лінзи до окулярів неоправлені, що 

коригують зір, однофокусні, оброблені з 
обох # 

32.50.41-59.00 Боків • Лінзи до окулярів неоправлені, що 

коригують зір, оброблені з обох # (крім 

однофокусних) 

32.50.41-70.00 Боків • Лінзи до окулярів неоправлені, що 

коригують зір (крім оброблених з обох 

#) 

32.30.15-10.00 Боксерські • Рукавиці, мітенки, рукавички # шкіряні 
для занять спортом 

24.10.11 Болванках • Чавун переробний і дзеркальний у 

чушках, # або інших первинних формах 

24.10.11-00.00 Болванках • Чавун переробний і дзеркальний у 

чушках, # або інших первинних формах 

25.72.13-50.00 Болванки • Ключі, постачані окремо (зокрема грубо 

відлиті, ковані чи штамповані #, 

заготівки на ключі) з недорогоцінних 

металів 

28.94.21-10.00 Болванки • Машини й устатковання для 

виробництва чи обробляння фетру та 
повсті у шматку чи за формою (зокрема 
машини й устатковання для 

виробництва фетрових капелюхів, # для 

виготовляння капелюхів) 

13.96.17 Болдюкс • Тканини вузькі, ткані; тканини вузькі, 
безутокові, що складаються з основи, 

скріпленої склеюванням (#); оздоблення 

й подібні вироби 

25.94.11-15.00 Болти • Ґвинти та # із заліза чи сталі, для 

кріплення конструкційних елементів 

рейкових колій, інші 

25.94.11-17.00 Болти • Ґвинти та # сталеві, без головок 

25.94.11-25.00 Болти • Ґвинти та # з головками, інші 

25.94.11-31.00 Болти • # з нержавкої сталі з шестигранною 
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головкою 

25.94.11-33.00 Болти • # з шестигранною головкою із заліза чи 

сталі, з межею міцності на розтяг менше 

ніж 800 МПа (крім виготовлених з 
нержавкої сталі) 

25.94.11-35.00 Болти • # з шестигранною головкою із заліза чи 

сталі, з межею міцності на розтяг не 

менше ніж 800 МПа (крім виготовлених 

з нержавкої сталі) 

25.94.11-39.00 Болти • # із заліза чи сталі з головками (крім 

болтів з шестигранними головками) 

25.94.13-40.00 Болти • Ґвинти, # та гайки (крім загострених 

ґвинтів, ґвинтових заглушок, ґвинтових 

механізмів, що їх використовують для 

передавання руху та які працюють як 

активна частина машини, гаків, кілець з 
ґвинтом) 

24.42.26-70.00 Болтів • Фітинги для труб і трубок з алюмінію 

(зокрема муфти, коліна та втулки), крім 

фітингів з вентилями, кранами і 
клапанами, підвісок для підтримання 

труб, #, гайок 

24.44.26-50.00 Болтів • Фітинги для труб і трубок з міді й 

мідних сплавів, зокрема муфти, коліна, 

ніпелі, штуцери та втулки, крім # і 
гайок, використовуваних для складання 

чи кріплення труб і трубок, фітингів з 
кранами, клапанами 

25.94.11-39.00 Болтів • Болти із заліза чи сталі з головками 

(крім # з шестигранними головками) 

25.73.30-25.00 Болторізи • Труборізи, #, пробійники та подібні 
інструменти (крім пробійників і 
напилків до верстатів, металорізальних 

верстатів, офісних діркопроколювачів, 

пристроїв для пробивання квитків) 

25.40.13 Бомби • #, ракети та подібне озброєння; патрони, 

боєприпаси і снаряди, інші, та їхні 
частини 

25.40.13-00.00 Бомби • #, ракети та подібне озброєння; патрони, 

боєприпаси і снаряди, інші, та їхні 
частини 

20.13.21-40.00 Бор • #; телур 

20.13.62 Борати • Ціаніди, оксиди ціанідів і комплексні 
ціаніди; фульмінати, ціанати та 
тіоціанати; силікати; #; перборати; солі 
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неорганічних кислот або пероксокислот, 
інші 

20.13.62-30.00 Борати • #; пероксоборати (перборати) 

23.70.12-10.00 Бордюрний • Бруківка, камінь # і плити для 

брукування з природного каменю (крім 

сланцю) 

23.70.12-60.00 Бордюрного • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього, з граніту 

(крім плитки, кубиків і подібних 

виробів, найбільшу грань яких може 
бути вписано у квадрат із стороною 

менше ніж 7 см, бруківки, # каменю та 
плит для брукування) 

25.73.60-63.00 Борен • Ножі та різальні пластини до машин, 

застосовуваних у сільському 

господарстві (крім ножів до плугів і 
дисків до #) 

20.13.64 Бориди • Фосфіди; карбіди; гідриди; нітриди; 

азиди; силіциди та # 

20.13.64-80.00 Бориди • Фосфіди (крім ферофосфорів) 

визначеного чи невизначеного хімічного 

складу; гідриди, нітриди, азиди, 

силіциди та #, визначеного чи 

невизначеного хімічного складу, крім 

сполук, що є карбідами підтипу 

20.13.64-50.00 

32.50.11-50.00 Бормашин • Інструменти та прилади, інші, 
призначені для використовування в 

стоматології (крім #) 

32.50.11-30.00 Бормашини • #, поєднані чи не поєднані з іншим 

стоматологічним устаткованням на 
спільній основі 

28.30.32 Борони • #, розпушувачі, культиватори, 

полільники та мотики 

28.30.32-20.00 Борони • # дискові 

28.30.32-30.00 Борони • # (крім дискових) 

10.84.12-70 Борошна • Соуси та суміші для їх приготування; 

суміші приправ і суміші прянощів (крім 

соєвого соусу, томатного кетчупу, 

інших томатних соусів, # чи крупки 

гірчичних та готової гірчиці) 

10.89.19-30.00 Борошна • Продукти харчові готові з #, крупки, 

крохмалю, іншої сировини 
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23.20.11 Борошна • Цегла, блоки, плитка та інші керамічні 
вироби з кам'яного кремнеземистого # 

чи з подібних кремнеземистих порід 

23.20.11-00.00 Борошна • Цегла, блоки, плитка та інші керамічні 
вироби з кам'яного кремнеземистого # 

чи з подібних кремнеземистих порід 

23.20.12 Борошна • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та 
подібні будівельні вогнетривкі 
матеріали, крім виробів з кам'яного 

кремнеземистого # 

23.20.12-10.00 Борошна • Матеріали будівельні вогнетривкі з 
умістом більше ніж 50 мас. % MgO, CaO 

або Cr2O3 (зокрема цегла, блоки та 

плитка), крім виробів з кам'яного 

кремнеземистого #, тюбінгів і 
трубопроводів 

23.31.10-57.00 Борошна • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи 

тонкої кераміки, неглазуровані (крім 

виготовленої з кам'яного 

кремнеземистого # або з подібних 

кремнеземистих порід, вогнетривких 

керамічних виробів, виробів з кам'яної 
кераміки, двошарової плитки типу 

"шпальтплаттен", плит, призначених для 

столових підставок, декоративних 

виробів і керамічних плит, спеціально 

призначених для кухонних плит) 

23.32.11-10.00 Борошна • Цегла для будівництва з глини, 

невогнетривка (крім виготовленої з 
кам'яного кремнеземистого # чи з 
подібних кремнеземистих порід) 

23.32.11-30.00 Борошна • Блоки для підлоги, блоки для 

тримальних стін або заповнювання 

каркасів і подібні вироби (крім 

виготовлених з кам'яного 

кремнеземистого # чи з подібних 

кремнеземистих порід), глиняні 
невогнетривкі 

10.13.13 Борошно • М'ясо та м'ясні субпродукти, інші, 
харчові, солені, у розсолі, сушені чи 

копчені (крім свинини та м'яса великої 
рогатої худоби); # та крупка з м'яса чи 

м'ясних субпродуктів, харчові 

10.13.13-00.00 Борошно • М'ясо та м'ясні субпродукти, інші, 
харчові, солені, у розсолі, сушені чи 

копчені (крім свинини та м'яса великої 
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рогатої худоби); # та крупка з м'яса чи 

м'ясних субпродуктів, харчові 

10.13.16 Борошно • #, крупка та гранули з м'яса, непридатні 
для харчування людини; шкварки 

10.13.16-00.00 Борошно • #, крупка та гранули з м'яса, непридатні 
для харчування людини; шкварки 

10.20.4 Борошно • #, крупка та гранули, непридатні для 

харчування людини, та інші продукти з 
риби, ракоподібних, молюсків чи інших 

водяних безхребетних, н. в. і. у. 

10.20.22 Борошно • Печінка та молочко риби, засушені, 
закопчені, засолені чи в розсолі; #, 

крупка та гранули з риби, придатні для 

харчування людини 

10.20.22-00.00 Борошно • Печінка та молочко риби, засушені, 
закопчені, засолені чи в розсолі; #, 

крупка та гранули з риби, придатні для 

харчування людини 

10.20.41 Борошно • #, крупка та гранули з риби, 

ракоподібних, молюсків чи інших 

водяних безхребетних, непридатні для 

харчування людини 

10.20.41-00.00 Борошно • #, крупка та гранули з риби, 

ракоподібних, молюсків чи інших 

водяних безхребетних, непридатні для 

харчування людини 

10.31.13 Борошно • Картопля, засушена як #, крупка, 
пластівці, гранули і таблетки 

10.31.13-00.00 Борошно • Картопля, засушена як #, крупка, 
пластівці, гранули і таблетки 

10.31.14-30.00 Борошно • Картопля, приготована чи 

законсервована як #, крупка чи 

пластівці, крім замороженої, засушеної, 
чіпсів, обробленої з використанням оцту 

чи оцтової кислоти 

10.31.14-60.00 Борошно • Картопля, приготована чи 

законсервована (зокрема чіпси), крім 

замороженої, засушеної, обробленої з 
використанням оцту чи оцтової кислоти, 

як #, крупка чи пластівці 

10.41.4 Борошно • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки олій і рослинних жирів; # та 
крупка з насіння чи плодів олійних 

культур 
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10.41.42 Борошно • # та крупка з насіння чи плодів олійних 

культур, крім виготовлених з гірчиці 

10.41.42-00.00 Борошно • # та крупка з насіння чи плодів олійних 

культур, крім виготовлених з гірчиці 

10.61.2 Борошно • # зернових і овочевих культур; їхні 
суміші 

10.61.21 Борошно • # пшеничне чи меслинове 

10.61.21-00.00 Борошно • # пшеничне чи меслинове 

10.61.22 Борошно • # інших зернових культур 

10.61.22-00.01 Борошно • # житнє 

10.61.22-00.09 Борошно • # інших зернових культур, н. в. і. у. 

10.61.23 Борошно • # та крупка овочеві 

10.61.23-00.00 Борошно • #та крупка овочеві 

10.84.1 Борошно • Оцет; соуси; суміші приправ; # та 
крупка гірчичні; гірчиця готова 

10.84.12 Борошно • Соуси; суміші приправ і суміші 
прянощів; # та крупка гірчичні та 

гірчиця готова 

10.84.12-53.00 Борошно • # та крупка гірчичні 

16.10.2 Борошно • Деревина у формі погонажу, 

профільованого уздовж будь-яких країв 

або площин; шерсть деревна; # деревне; 

стружка чи тріска деревні 

16.10.22 Борошно • Шерсть деревна; # деревне 

16.10.22-00.00 Борошно • Шерсть деревна; # деревне 

28.93.13 Борошно • Машини й устатковання для 

переробляння на # чи обробляння 

зернових або сухих бобових культур, н. 

в. і. у. 

28.93.13-00.00 Борошно • Машини й устатковання для 

переробляння на # чи обробляння 

зернових або сухих бобових культур, н. 

в. і. у. 

28.93.17-60.00 Борошномельній • Устатковання промислове для 

переробляння фруктів, горіхів і овочів 

(крім устатковання для використання у 

# промисловості чи для обробляння 

сухих бобових культур) 

10.6 Борошномельно-круп'яної • Продукція # промисловості, крохмалі та 
крохмалепродукти 
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10.61 Борошномельно-круп'яної • Продукція # промисловості 

10.61.9 Борошномельно-круп'яної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва продукції # промисловості 

10.61.99 Борошномельно-круп'яної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва продукції # промисловості 

10.61.99-00.00 Борошномельно-круп'яної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва продукції # промисловості 

10.7 Борошняна • Продукція хлібопекарська, макаронна, 

кондитерська та кулінарна, # 

10.71.9 Борошняних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва хлібобулочних, 

кондитерських і кулінарних # виробів, 

нетривалого зберігання 

10.71.99 Борошняних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва хлібобулочних; 

кондитерських і кулінарних # виробів, 

нетривалого зберігання 

10.71.99-00.00 Борошняних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва хлібобулочних, 

кондитерських і кулінарних # виробів, 

нетривалого зберігання 

10.72.9 Борошняних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва сухарів і печива, 

кондитерських # виробів тривалого 

зберігання 

10.72.99 Борошняних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва сухарів і печива, 

кондитерських # виробів тривалого 

зберігання 

10.72.99-00.00 Борошняних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва сухарів і печива, 

кондитерських # виробів тривалого 

зберігання 

10.73.9 Борошняних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва макаронів, локшини, 

кускусу і подібних # виробів 

10.73.99 Борошняних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва макаронів, локшини, 

кускусу і подібних # виробів 

10.73.99-00.00 Борошняних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва макаронів, локшини, 

кускусу і подібних # виробів 

20.13.24-60.00 Бору • Оксиди #; борні кислоти; кислоти 
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неорганічні (крім фториду водню) 

32.40.42-30.00 Боулінгу • Ігри, що їх запускають опусканням 

монет, банкнот, жетонів або інших 

подібних предметів (крім устатковання 

приміщень #) 

25.91.11 Бочки • Цистерни, #, барабани, каністри, ящики 

та подібні вмістини на будь-які 
речовини (крім газів) із заліза чи сталі, 
місткістю не менше ніж 50 л, але не 

більше від 300 л, не оснащені 
механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.91.11-00.00 Бочки • Цистерни, #, барабани, каністри, ящики 

та подібні вмістини на будь-які 
речовини (крім газів) із заліза чи сталі, 
місткістю не менше ніж 50 л, але не 

більше від 300 л, не оснащені 
механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.91.12 Бочки • Цистерни, #, барабани, каністри (крім 

закриваних пайкою чи відбортівкою), 

ящики та подібні вмістини для будь-

яких речовин (крім газів), із заліза чи 

сталі, місткістю менше ніж 50 л, не 
оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.91.12-00.00 Бочки • Цистерни, #, барабани, каністри (крім 

закриваних пайкою чи відбортівкою), 

ящики га подібні вмістини для будь-

яких речовин (крім газів), із заліза чи 

сталі, місткістю менше ніж 50 л, не 
оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.92.12 Бочки • #, барабани, каністри, ящики та подібні 
вмістини на будь-які речовини (крім 

газу), місткістю не більше ніж 300 л, з 
алюмінію 

18.12.19-20.00 Брайля • Друкування нотних видань (зокрема з 
написанням музичних нот #) 

15.12.13 Браслети • Ремінці (крім металевих), стрічки та # 

до годинників, призначених для носіння 

на собі, та їхні частини 

15.12.13-00.00 Браслети • Ремінці (крім металевих), стрічки та # 

до годинників, призначених для носіння 

на собі, та їхні частини 

13.92.22 Брезенти • #, навіси й тенти, вітрила для човнів, 
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дощок для віндсерфінгу чи наземних 

вітрильних апаратів, намети та 
спорядження для кемпінгів (зокрема 
надувні матраци) 

13.92.22-10.00 Брезенти • #, навіси й тенти (крім навісів для 

причепних будиночків) 

19.20.1 Брикети • #, котуни й подібні види твердого 

палива 

19.20.11 Брикети • #, котуни й подібні види твердого 

палива, одержані з кам'яного вугілля 

19.20.11-00.00 Брикети • #, котуни й подібні види твердого 

палива, одержані з кам'яного вугілля 

19.20.12 Брикети • #, котуни й подібні види твердого 

палива, одержані з лігніту 

19.20.12-00.00 Брикети • #, котуни й подібні види твердого 

палива, одержані з лігніту 

19.20.13 Брикети • #, котуни й подібні види твердого 

палива, одержані з торфу 

19.20.13-00.00 Брикети • #, котуни й подібні види твердого 

палива, одержані з торфу 

20.41.31-80.00 Брикети • Мило в іншій формі, ніж бруски, # чи 

фігурні вироби, пластівці, гранули чи 

порошки, або покриті чи просочені 
милом або мийним засобом папір, вата, 

повсть і неткані матеріали 

20.41.31-20.00 Брикетів • Мило та органічні поверхнево-активні 
вироби у формі брусків, # або фігурних 

виробів, н. в. і. у. 

25.71.12 Бритв • Бритви та леза до #, зокрема смугові 
заготівки лез до бритв 

25.71.12 Бритв • Бритви та леза до бритв, зокрема 
смугові заготівки лез до # 

25.71.12-30.00 Бритв • Бритви, їхні частини (крім лез до #) 

25.71.12-80.00 Бритв • Леза до безпечних # (зокрема смугові 
заготівки лез до бритв) 

25.71.12-80.00 Бритв • Леза до безпечних бритв (зокрема 
смугові заготівки лез до #) 

25.71.12 Бритви • # та леза до бритв, зокрема смугові 
заготівки лез до бритв 

25.71.12-30.00 Бритви • #, їхні частини (крім лез до бритв) 

11.02.12-15.00 Бродіння • Вино (сусло виноградне), # якого 
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запобігли чи зупинили доданням 

спирту, з надмірним тиском, 

зумовленим розчиненим діоксидом 

вуглецю, не менше ніж 1 бар, але менше 

від 3 бар і температурою 20° С (крім 

ігристого вина) 

11.02.12-17.00 Бродіння • Вино (сусло виноградне), високоякісне, 
вироблене в певних регіонах, # якого 

запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. 

%, крім вина білого та ігристого 

11.02.12-19.00 Бродіння • Вино та сусло виноградне, # якого 

запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. % 

(крім високоякісних білих та ігристих 

вин, вироблених у певних регіонах) 

11.03.1 Бродінням • Напої, інші, отримані # (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), медовий 

напій); напої змішані з умістом 

алкоголю 

11.03.10 Бродінням • Напої, інші, отримані # (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), медовий 

напій); напої змішані з умістом 

алкоголю 

11.03.10-00.00 Бродінням • Напої, інші, отримані # (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), медовий 

напій); напої змішані з умістом 

алкоголю 

11.04 Бродінням • Напої, отримані #, недистильовані, інші 

11.04.9 Бродінням • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших недистильованих 

напоїв, отриманих # 

11.04.99 Бродінням • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших недистильованих 

напоїв, отриманих # 

11.04.99-00.00 Бродінням • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших недистильованих 

напоїв, отриманих # 

20.13.21-16.00 Бром • Йод, фтор, # 

20.13.32-50.00 Бромати • Хлорати; перхлорати; #; пербромати; 

перйодати та йодати 

20.13.31-70.00 Броміди • # та оксиди бромідів; йодиди та оксиди 

йодидів 

20.13.31-70.00 Бромідів • Броміди та оксиди #; йодиди та оксиди 
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йодидів 

20.14.19-10.00 Брому • Похідні ациклічних вуглеводнів, з 
умістом фтору, # або йоду 

25.99.21 Броньовані • Сейфи та скрині, двері та секції до 

банківських сховищ, ящики для 

зберігання грошей і документів та 
подібні вироби, # чи армовані, з 
недорогоцінних металів 

25.99.21-30.00 Броньовані • Сейфи та скрині # чи армовані, з 
недорогоцінних металів 

25.99.21-50.00 Броньовані • Двері та секції до банківських сховищ # 

чи армовані, з недорогоцінних металів 

30.40.1 Броньовані • Танки та інші бойові самохідні # 

транспортні засоби та їхні частини 

30.40.10 Броньовані • Танки та інші бойові самохідні # 

транспортні засоби та їхні частини 

30.40.10-00.00 Броньовані • Танки та інші бойові самохідні # 

транспортні засоби та їхні частини 

18.12.14-07.00 Брошур • Друкування книжок, #, рекламних 

проспектів і подібної продукції, 
окремими аркушами 

18.12.14-14.00 Брошур • Друкування книжок, #, рекламних 

проспектів і подібної продукції (крім 

надрукованих окремими аркушами) 

18.14.10-30.00 Брошур • Оправляння та оздоблювання #, 

журналів, каталогів, зразків і рекламної 
літератури, зокрема фальцювання, 

компонування, зшивання, склеювання, 

розрізання, накладання обкладинок 

18.14.10-50.00 Брошур • Оправляння та оздоблювання, зокрема 
оздоблювання друкованого паперу або 

картону, крім оздоблювання книг, #, 

журналів, каталогів, зразків і рекламної 
літератури 

28.94.24 Брошурувальних • Машини швейні, крім # машин і 
побутових швейних машин 

28.94.24-30.00 Брошурувальних • Машини швейні промислові 
автоматичні (крім # машин) 

28.94.24-50.00 Брошурувальних • Машини швейні промислові, інші (крім 

# машин, автоматичних машин) 

28.99.11 Брошурувальні • Машини й устатковання палітурні, 
зокрема # машини 
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13.94.11-33.00 Брошурування • Шпагат, мотузки, канати чи троси, із 
сизалю чи інших текстильних волокон 

рослин роду Agave, з лінійною 

щільністю не менше ніж 100000 

децитексів, із джуту чи інших 

текстильних луб'яних волокон і 
жорстких листових волокон (крім 

шпагату для # чи обв'язування тюків) 

28.30.84 Брудери • Інкубатори та # для свійської птиці 

28.30.84-00.00 Брудери • Інкубатори та # для свійської птиці 

28.30.93-30.00 Брудерів • Частини машин для птахівництва й 

інкубаторів та # для свійської птиці 

23.70.12-10.00 Бруківка • #, камінь бордюрний і плити для 

брукування з природного каменю (крім 

сланцю) 

23.70.11 Бруківки • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та вироби з них (крім #, плитки, кубиків 

і подібних виробів); гранули та порошок 

з мармуру, травертину, алебастру, 

штучно забарвлені 

23.70.11-00.00 Бруківки • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та вироби з них (крім #, плитки, кубиків 

і подібних виробів); гранули та порошок 

з мармуру, травертину, алебастру, 

штучно забарвлені 

23.70.12-60.00 Бруківки • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього, з граніту 

(крім плитки, кубиків і подібних 

виробів, найбільшу грань яких може 
бути вписано у квадрат із стороною 

менше ніж 7 см, #, бордюрного каменю 

та плит для брукування) 

23.19.12 Брукування • Блоки для #, плитка, цегла та інші 
вироби зі спресованого або 

сформованого скла; скло багатошарове 
чи піноскло у блоках, плитах або 

подібних формах 

23.19.12-00.00 Брукування • Блоки для #, плитка, цегла та інші 
вироби зі спресованого або 

сформованого скла; скло багатошарове 
чи піноскло у блоках, плитах або 

подібних формах 

23.20.14-10.00 Брукування • Вироби з умістом магнезиту, доломіту 

чи хроміту (зокрема цегли та інші 
форми, камені пробірні для 

випробування дорогоцінних металів, 
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блоки та плити для #), крім 

вогнетривких виробів 

23.70.12-10.00 Брукування • Бруківка, камінь бордюрний і плити для 

# з природного каменю (крім сланцю) 

23.70.12-60.00 Брукування • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений, та вироби з нього, з граніту 

(крім плитки, кубиків і подібних 

виробів, найбільшу грань яких може 
бути вписано у квадрат із стороною 

менше ніж 7 см, бруківки, бордюрного 

каменю та плит для #) 

10.82.21-30.00 Брусках • Шоколад і подібні продукти, з умістом 

какао-продуктів, у блоках, плитках, # 

масою більше ніж 2 кг чи в рідинних, 

пастоподібних формах, у порошку, у 

гранулах, в інших нетарних формах, у 

контейнерах чи в первинному пакованні 
масою більше ніж 2 кг, з умістом какао-

продуктів не менше ніж 18 мас. % 

10.82.22-33.00 Брусках • Шоколад, у блоках, плитках чи # з 
начинкою (зокрема з вершками, лікером 

або плодовою пастою), крім 

шоколадного печива 

10.82.22-35.00 Брусках • Шоколад, у блоках, плитках чи # з 
доданням зерна зернових культур, 

плодів або горіхів (крім шоколаду з 
начинкою, шоколадного печива) 

10.82.22-39.00 Брусках • Шоколад, у блоках, плитках чи # (крім 

шоколаду з начинкою, з доданням зерна 
зернових культур, плодів або горіхів, 

шоколадного печива) 

10.82.22-43.00 Брусках • Вироби шоколадні, з умістом алкоголю 

(крім виробів у блоках, плитках чи #) 

10.82.22-45.00 Брусках • Вироби шоколадні (крім виробів з 
умістом алкоголю, виробів у блоках, 

плитках чи #) 

10.82.22-53.00 Брусках • Вироби кондитерські шоколадні, з 
начинкою (крім виробів у блоках, 

плитках чи #, шоколадного печива, 

шоколадок) 

10.82.22-55.00 Брусках • Вироби кондитерські шоколадні (крім 

виробів з начинкою, у блоках, плитках 

чи #, шоколадного печива, шоколадок) 

10.82.22-90.00 Брусках • Продукти харчові, з умістом какао-

продуктів (крім тертого какао, какао-
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масла, какао-порошку, виробів у блоках, 

плитках, #, рідинних, пастоподібних, у 

порошку, у гранулах, в інших нетарних 

формах, у пакованнях не менше ніж 2 

кг, виробів для приготування напоїв, 

шоколадних паст) 

16.10.10-77.00 Бруски • #, планки та фризи дубові для 

паркетного чи торцевого покриття 

підлоги, стругані, але незібрані (крім 

профільованого погонажу) 

20.41.31-80.00 Бруски • Мило в іншій формі, ніж #, брикети чи 

фігурні вироби, пластівці, гранули чи 

порошки, або покриті чи просочені 
милом або мийним засобом папір, вата, 

повсть і неткані матеріали 

24.10.6 Бруски • # та прутки гарячого оброблення, із 
сталі 

24.10.61 Бруски • # та прутки гарячекатані, вільно 

укладені в бунти, з нелегованої сталі 

24.10.61-30.00 Бруски • Прутки для армування бетону (# з 
виступами, холодного рифлення) 

24.10.61-90.00 Бруски • # та прутки з нелегованої сталі, інші 

24.10.62 Бруски • # та прутки зі сталі, інші, без 
подальшого обробляння, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого 

волочіння чи пресування, чи піддані 
крученню після прокатування 

24.10.62-10.00 Бруски • # гарячекатані для армування бетону 

24.10.62-30.00 Бруски • # гарячекатані з автоматної сталі 

24.10.62-50.00 Бруски • # гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для 

буріння та бурових штанг) з нелегованої 
сталі іншої, ніж автоматна сталь 

24.10.63 Бруски • # та прутки гарячекатані, вільно 

укладені в бунти, з нержавкої сталі 

24.10.63-00.00 Бруски • # та прутки гарячекатані, вільно 

укладені в бунти, з нержавкої сталі 

24.10.64 Бруски • # та прутки з нержавкої сталі, інші, без 
подальшого обробляння, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого 

волочіння чи пресування, чи піддані 
крученню після прокатування 

24.10.64-10.00 Бруски • # гарячекатані круглого поперечного 
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перерізу з нержавкої сталі 

24.10.64-30.00 Бруски • # та прутки гарячекатані, 
гарячеволочильні чи спресовані (крім 

круглого поперечного перерізу) з 
нержавкої сталі 

24.10.64-50.00 Бруски • # спресовані з нержавкої сталі 

24.10.64-70.00 Бруски • # та прутки з нержавкої сталі, 
холодноздеформовані або оброблені у 

холодному стані та з подальшим 

оброблянням, чи гарячосформовані з 
подальшим оброблянням, н. в. і. у. (крім 

спресованих) 

24.10.65 Бруски • # та прутки гарячекатані, вільно 

укладені в бунти, з іншої легованої сталі 

24.10.65-10.00 Бруски • # та прутки зі швидкорізальної сталі, 
гарячекатані, нерівномірно скручені у 

витки 

24.10.65-30.00 Бруски • # та прутки з кремніємарганцевої сталі, 
гарячекатані, нерівномірно скручені у 

витки 

24.10.65-70.00 Бруски • # та прутки з легованої сталі іншої, ніж 

нержавкої сталі, гарячекатані, 
нерівномірно скручені у витки (крім 

продукції з підшипникової сталі, 
швидкорізальної сталі та 
кремніємарганцевої сталі) 

24.10.66 Бруски • # та прутки з іншої легованої сталі, інші, 
без подальшого обробляння, крім 

кування, гарячого прокатування, 

гарячого волочіння чи пресування, чи 

піддані крученню після прокатування 

24.10.66-10.00 Бруски • # гарячекатані зі швидкорізальної сталі 

24.10.66-20.00 Бруски • # гарячекатані з кремніємарганцевої 
сталі 

24.10.66-30.00 Бруски • # гарячекатані з підшипникової сталі 

24.10.66-40.00 Бруски • # гарячекатані з інструментальної сталі 

24.10.66-50.00 Бруски • # гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для 

буріння та бурових штанг) з легованої 
сталі (іншої, ніж нержавка, 

інструментальна, кремніємар-ганцева, 
підшипникова та швидкорізальна сталь) 

24.10.66-60.00 Бруски • # та прутки з легованої сталі 
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холодноздеформовані або оброблені у 

холодному стані (наприклад, 

холодноволочильні), пофарбовані, з 
покривом, плаковані або з подальшим 

оброблянням (крім нержавкої сталі) 

24.10.67 Бруски • # та прутки порожнисті для бурильних 

робіт 

24.10.67-00.00 Бруски • # та прутки порожнисті для бурильних 

робіт 

24.31 Бруски • # та суцільні холодноволочильні профілі 

24.31.1 Бруски • # та суцільні холодноволочильні 
профілі, з нелегованої сталі 

24.31.2 Бруски • # та суцільні холодноволочильні 
профілі, з легованої сталі, крім 

нержавкої сталі 

24.31.3 Бруски • # та суцільні профілі 
холодноволочильні, з нержавкої сталі 

24.31.10 Бруски • # та суцільні холодноволочильні 
профілі, з нелегованої сталі 

24.31.10-10.00 Бруски • # та стрижні з нелегованої автоматної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування) 

24.31.10-20.00 Бруски • # та стрижні із заліза чи нелегованої 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування) з 
часткою вуглецю менше ніж 0,25 мас. 

%, з квадратним або поперечним 

перерізом, крім прямокутного (крім 

виготовлених з автоматної сталі), інші 

24.31.10-30.00 Бруски • # та стрижні із заліза чи нелегованої 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування) з 
часткою вуглецю менше ніж 0,25 мас. 

%, з прямокутним або іншим 

поперечним перерізом, крім 

квадратного (крім виготовлених з 
автоматної сталі), інші 

24.31.10-40.00 Бруски • # та стрижні із заліза чи нелегованої 
сталі, холодного здеформування або 
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обробляння в холодному стані, або не 
здеформовані й не оброблені, н. в. і. у. 

(крім гарячекатаних, гарячеволочильних 

або гарячеекструдованих без 
подальшого обробляння, крім 

плакування та спресованих виробів), 

інші 

24.31.10-50.00 Бруски • # та стрижні із заліза чи нелегованої 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування) з 
часткою вуглецю не менше ніж 0,25 

мас. %, (крім вироблених з автоматної 
сталі), інші 

24.31.20 Бруски • # та суцільні холодноволочильні 
профілі, з легованої сталі, крім 

нержавкої сталі 

24.31.20-10.00 Бруски • # та стрижні зі швидкорізальної сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, 
зокрема з подальшим оброблянням 

(крім виробів гарячекатаних, 

гарячеволочильних або екструдованих, 

плакованих, напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки) 

24.31.20-10.00 Бруски • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); # та 
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стрижні з кремніємарганцевої сталі, 
винятково холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані або 

холоднокатані, зокрема з подальшим 

оброблянням (крім виробів 

гарячекатаних, гарячеволочильних або 

екструдованих, плакованих, 

напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки) 

24.31.20-20.00 Бруски • # та стрижні з часткою вуглецю 0,9 мас. 
%, але не більше від 1,15 мас. %, хрому 

0,5 мас. %, але не більше від 2 мас. %, і 
молібдену не більше ніж 0,5 мас. %, 

винятково холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування), 

крім виробів напівоброблених або 

пласкокатаних, брусків або стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки 

24.31.20-30.00 Бруски • # та стрижні з інструментальної сталі, 
винятково холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування), 

крім виробів напівоброблених або 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки 

24.31.20-40.00 Бруски • # та стрижні з легованої сталі, 
холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування), 

крім виготовлених з нержавкої сталі, 
швидкорозрізальної сталі, 
кремніємарганцевої сталі, 
підшипникової легованої сталі, 
інструментальної сталі 

24.31.30 Бруски • # та суцільні профілі 
холодноволочильні, з нержавкої сталі 

24.31.30-00.00 Бруски • # та суцільні профілі 
холодноволочильні, з нержавкої сталі 

24.42.22 Бруски • #, прутки та профілі з алюмінію 

24.42.22-30.00 Бруски • #, прутки та профілі з алюмінію (крім 

прутків і профілів, готових для 

використовування в конструкціях) 
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24.42.22-50.00 Бруски • #, прутки, профілі та порожнисті 
профілі з алюмінієвих сплавів (крім 

прутків і профілів, готових для 

використовування в конструкціях) 

24.43.23 Бруски • #, прутки, профілі та дріт з цинку; 

пластини, листи, стрічки й фольга з 
цинку 

24.43.23-00.00 Бруски • #, прутки, профілі та дріт з цинку; 

пластини, листи, стрічки й фольга з 
цинку 

24.43.24 Бруски • #, прутки, профілі та дріт з олова 

24.43.24-00.00 Бруски • #, прутки, профілі та дріт з олова 

24.44.22 Бруски • #, прутки та профілі з міді 

24.44.22-00.00 Бруски • #, прутки, профілі з міді 

24.45.22 Бруски • #, прутки, профілі та дріт з нікелю 

24.45.22-00.00 Бруски • #, прутки, профілі та дріт з нікелю 

25.99.29-76.00 Бруски • #, стрижні, профілі та дріт (крім 

стрижнів з покривом, виливаних 

стрижнів, які підлягають прокатуванню, 

витягуванню чи подальшому виливанню 

для одержання фасонних виробів, 

ізольованого електричного проводу), зі 
свинцю 

16.10.10-50.00 Брусків • Деревина, розпиляна чи розколота 
вздовж, розділена на шари або лущена, 

завтовшки більше ніж 6 мм (крім 

деревини хвойних і тропічних порід та 
дубових #, планок і фризів) 

16.21.22 Брусків • Деревина пресована, у формі блоків, 

плит, # або як профільовані форми 

16.21.22-00.00 Брусків • Деревина пресована, у формі блоків, 

плит, # або як профільовані форми 

20.41.31-20.00 Брусків • Мило та органічні поверхнево-активні 
вироби у формі #, брикетів або фігурних 

виробів, н. в. і. у. 

24.31.9 Брусків • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодноволочильних # і 
суцільних профілів 

24.31.20-10.00 Брусків • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 
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або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім # і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, 
зокрема з подальшим оброблянням 

(крім виробів гарячекатаних, 

гарячеволочильних або екструдованих, 

плакованих, напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки) 

24.31.20-10.00 Брусків • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, 
зокрема з подальшим оброблянням 

(крім виробів гарячекатаних, 

гарячеволочильних або екструдованих, 

плакованих, напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, # і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки) 

24.31.20-20.00 Брусків • Бруски та стрижні з часткою вуглецю 

0,9 мас. %, але не більше від 1,15 мас. 
%. хрому 0,5 мас. %, але не більше від 2 

мас. %, і молібдену не більше ніж 0,5 

мас. %, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім виробів 

напівоброблених або пласкокатаних, # 

або стрижнів гарячекатаних, 

нерівномірно скручених у витки 

24.31.20-30.00 Брусків • Бруски та стрижні з інструментальної 
сталі, винятково холодного 



стор. 291 з 1807  

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім виробів 

напівоброблених або пласкокатаних, # і 
стрижнів гарячекатаних, нерівномірно 

скручених у витки 

24.31.99 Брусків • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодноволочильних # і 
суцільних профілів 

24.31.99-00.00 Брусків • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодноволочильних # і 
суцільних профілів 

25.94.11-13.00 Брусків • Ґвинти виточені з #, зі стрижнем 

завтовшки не більше ніж 6 мм 

25.94.11-83.00 Брусків • Гайки із заліза чи сталі, з діаметром 

отвору не більше ніж 6 мм, виточені з #, 

прутків, профілів або дроту з суцільним 

перерізом 

25.94.11-85.00 Брусків • Гайки з нержавкої сталі (крім виточених 

з #, прутків, профілів або дроту 

суцільного перерізу, з діаметром отвору 

не більше ніж 6 мм) 

25.94.11-87.00 Брусків • Гайки із заліза чи сталі (зокрема 

самостопорні гайки), крім виготовлених 

з нержавкої сталі, виточених з #, 

прутків, профілів або дроту суцільного 

перерізу, з діаметром отвору не більше 
ніж 6 мм 

16.21.12-21.00 Брускових • Панелі фанеровані й подібні вироби з 
шаруватої деревини, з #, багатошарових 

і рейкових столярних плит 

16.21.12-24.00 Брускових • Панелі фанеровані й подібні вироби з 
шаруватої деревини (не з #, 

багатошарових і рейкових столярних 

плит) 

24.45.30-30.00 Брухт • Вісмут, вироби з нього, зокрема відходи 

та #, н. в. і. у.; кадмій і вироби з нього 

(крім відходів і брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-55.00 Брухт • Берилій, хром, германій, ванадій, галій, 

гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і 
талій та вироби з цих металів, н. в. і. у.; 

відходи та # цих металів (крім берилія, 

хрому й талія) 

24.45.30-57.00 Брухт • Марганець і вироби з нього, зокрема 

відходи та #, н. в. і. у.; металокераміка й 
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вироби з металокераміки, зокрема 
відходи та брухт, н. в. і. у. 

24.45.30-57.00 Брухт • Марганець і вироби з нього, зокрема 

відходи та брухт, н. в. і. у.; 

металокераміка й вироби з 
металокераміки, зокрема відходи та #, н. 

в. і. у. 

24.45.30-13.00 Брухту • Вольфрам і вироби з нього (крім 

відходів і #), н. в. і. у. 

24.45.30-17.00 Брухту • Молібден і вироби з нього (крім 

відходів і#), н. в. і. у. 

24.45.30-23.00 Брухту • Тантал і вироби з нього (крім відходів і 
#), н. в. і. у. 

24.45.30-25.00 Брухту • Магній і вироби з нього (крім відходів і 
#), н. в. і. у. 

24.45.30-27.00 Брухту • Штейн кобальтовий та інші проміжні 
продукти металургії кобальту й вироби з 
нього (крім відходів і #), н. в. і. у. 

24.45.30-30.00 Брухту • Вісмут, вироби з нього, зокрема відходи 

та брухт, н. в. і. у.; кадмій і вироби з 
нього (крім відходів і #), н. в. і. у. 

24.45.30-43.00 Брухту • Титан і вироби з нього (крім відходів і 
#), н. в. і. у. 

24.45.30-47.00 Брухту • Цирконій і вироби з нього (крім відходів 

і #), н. в. і. у.; сурма та вироби з неї 
(крім відходів і брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-47.00 Брухту • Цирконій і вироби з нього (крім відходів 

і брухту), н. в. і. у.; сурма та вироби з неї 
(крім відходів і #), н. в. і. у. 

28.41.33-30.00 Брухту • Преси для формування металевих 

порошків методом спікання та преси для 

пакування металевого # в пакети 

26.52.14 Будильники • Годинники, не призначені для носіння 

на собі або із собою, у яких установлено 

годинниковий механізм для годинників, 

призначених для носіння на собі або із 
собою; #, настінні годинники; 

годинники інші 

26.52.14-00.00 Будильники • Годинники, не призначені для носіння 

на собі або із собою, у яких установлено 

годинниковий механізм для годинників, 

призначених для носіння на собі або із 
собою; #, настінні годинники; 

годинники інші 
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22.23.19-90.00 Будинків • Вироби для будівництва: покриття 

підлог, стін, стель та інших частин #; 

лотки, жолоби, поручні, огорожі й 

подібні вироби, готові стелажі для 

магазинів, підприємств, складських 

приміщень, орнаменти архітектурні, 
зокрема система канелюр, зводів і 
фризи, пластмасові, н. в. і. у. 

25.72.12-30.00 Будинків • Замки до дверей # циліндрові з 
недорогоцінних металів 

25.72.12-50.00 Будинків • Замки до дверей # (крім циліндрових 

замків) з недорогоцінних металів 

25.72.12-70.00 Будинків • Замки (крім висячих замків, замків до 

автотранспортних засобів, замків до 

меблів та замків до дверей #) з 
недорогоцінних металів 

13.92.22-10.00 Будиночків • Брезенти, навіси й тенти (крім навісів 

для причепних #) 

13.92.22-30.00 Будиночків • Намети (зокрема навіси для причепних 

#) 

13.92.22-70.00 Будиночків • Матраци надувні та інше спорядження 

для кемпінгів (крім навісів для 

причепних #, наметів, спальних мішків) 

29.20.5 Будиночків • Послуги щодо оснащування житлових 

автофургонів і пересувних # 

29.20.22 Будиночків • Причепи та напівпричепи типу # для 

проживання та автотуризму 

29.20.22-10.00 Будиночків • Причепи та напівпричепи типу #, масою 

не більше ніж 750 кг (зокрема 

складених) 

29.20.22-30.00 Будиночків • Причепи та напівпричепи типу #, масою 

більше ніж 750 кг, але не більше від 

3500 кг (крім складених) 

29.20.22-50.00 Будиночків • Причепи та напівпричепи типу #, масою 

більше ніж 3500 кг 

29.20.50 Будиночків • Послуги щодо оснащування житлових 

автофургонів і пересувних # 

29.20.50-00.00 Будиночків • Послуги щодо оснащування житлових 

автофургонів і пересувних # 

16.23.1 Будівель • Вироби столярні та теслярські (крім 

складаних #), з деревини 

20.30.22-60.00 Будівель • Суміші невогнетривкі для 

підготовлення поверхонь фасадів, 
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внутрішніх стін #, підлоги, стель тощо 

25.11.23-10.00 Будівель • Устатковання для риштувань, опалубок, 

кріплень і підпірок для шахт, зокрема 

каркаси та надбудови для надшахтних #, 

шлагбауми, трубчасті стійки та подібне 
устатковання, з заліза чи сталі 

25.72.14-60.00 Будівель • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби, інші (крім призначених 

до автотранспортних засобів, # та 
меблів), з недорогоцінних металів 

23.70.12 Будівельний • Камінь оздоблювальний чи #, 

оброблений, інший, та вироби з нього; 

гранули штучно забарвлені, інші, та 
порошок з природного каменю; вироби з 
агломерованого сланцю 

23.32.9 Будівельних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та # 

виробів з випаленої глини 

23.32.99 Будівельних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та # 

виробів з випаленої глини 

23.32.99-00.00 Будівельних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та # 

виробів з випаленої глини 

23.61.11-50.00 Будівельних • Плитка, плити та подібні вироби з 
цементу, бетону або штучного каменю 

(крім # блоків і цегли) 

23.64.9 Будівельних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # розчинів 

23.64.99 Будівельних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # розчинів 

23.64.99-00.00 Будівельних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # розчинів 

20.59.57-50.00 Будівельних • Присадки готові для цементів, # 

розчинів і бетонів 

23.3 Будівельні • Матеріали # керамічні 

23.20.12 Будівельні • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та 
подібні # вогнетривкі матеріали, крім 

виробів з кам'яного кремнеземистого 

борошна 

23.20.12-10.00 Будівельні • Матеріали # вогнетривкі з умістом 

більше ніж 50 мас. % MgO, CaO або 

Cr2O3 (зокрема цегла, блоки та плитка), 
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крім виробів з кам'яного 

кремнеземистого борошна, тюбінгів і 
трубопроводів 

23.20.12-35.00 Будівельні • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та 
подібні # керамічні вогнетривкі 
матеріали з умістом більше ніж 7 мас. 

%, але не менше від 45 мас. % 

глинозему, але більше ніж 50 мас. % 

кремнезему (SiO2) 

23.20.13 Будівельні • Цементи, # розчини, бетони та інші 
подібні суміші вогнетривкі 

23.20.13-00.00 Будівельні • Цементи, # розчини, бетони та інші 
подібні суміші вогнетривкі 

23.32 Будівельні • Цегла, черепиця та # вироби з випаленої 
глини 

23.32.1 Будівельні • Цегла, черепиця та # вироби з випаленої 
глини 

23.32.12 Будівельні • Черепиця покрівельна, ковпаки для 

димарів, дефлектори, футеровка до 

димарів, архітектурні оздоби та інші # 

керамічні вироби 

23.32.12-70.00 Будівельні • Вироби # з глини, невогнетривкі 
(зокрема ковпаки для димарів, 

дефлектори, футеровка та блоки до 

димарів, архітектурні оздоби, 

вентиляційні решітки, планки з глини), 

крім труб, водовідводів і подібних 

виробів типу ринв 

23.61.11-30.00 Будівельні • Блоки та цегла # з цементу, бетону або 

штучного каменю 

23.64 Будівельні • Розчини # 

23.64.1 Будівельні • Розчини # 

23.64.10 Будівельні • Розчини # 

23.64.10-00.00 Будівельні • Розчини # 

25.99.29-37.00 Будівельній • Вентилятори немеханічні, жолоби, гаки 

та подібні вироби із заліза чи сталі, що 

їх використовують у # промисловості 
(крім кованих і штампованих) 

24.52.10-10.00 Будівельної • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів зі сталі, крім деталей 

локомотивів, рухомого складу та 
транспортних засобів для # 

промисловості 



стор. 296 з 1807  

24.52.10-50.00 Будівельної • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв зі сталі (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, 

турбоґвинтових двигунів, інших газових 

турбін, підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних 

засобів для # промисловості) 

24.53.10-10.00 Будівельної • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів з легких металів, крім деталей 

локомотивів, рухомого складу та 
транспортних засобів для # 

промисловості 

24.53.10-50.00 Будівельної • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв з легких металів (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, 

турбогвинтових двигунів, газових 

турбін, підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних 

засобів для # промисловості) 

25.50.11-37.00 Будівельної • Кування вільне частин механізмів і 
пристроїв, без умісту заліза, крім частин 

поршневих і турбореактивних двигунів, 

газових турбін, вантажопідіймального 

та маніпуляційного устатковання, 

механізмів і транспортних засобів для # 

промисловості 

25.50.12-70.00 Будівельної • Штампування об'ємне сталевих частин 

механізмів і пристроїв (крім частин 

поршневих і турбореактивних двигунів, 

газових турбін, вантажопідіймального 

чи маніпуляційного устатковання, 

машинного устатковання # 

промисловості) 

23.61.2 Будівлі • # складані, з бетону 

23.61.20 Будівлі • # складані, з бетону 

23.61.20-00.00 Будівлі • # складані, з бетону 

25.11.1 Будівлі • # складані металеві 

25.11.10 Будівлі • # складані металеві 

25.11.10-30.00 Будівлі • # складані з заліза чи сталі 

25.11.10-50.00 Будівлі • # складані з алюмінію 

25.72.14-40.00 Будівлях • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби для використання в # 

(крім завіс, поворотних роликів, замків, 

ключів, дверних очків з оптичними 

елементами та дверних засувів, що їх 
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відкривають за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 

28.22.14-50.00 Будівництв • Машини та механізми підіймальні 
самохідні рейкові, призначені для 

обслуговування #, кар'єрів і подібного 

22.23 Будівництва • Вироби пластмасові для # 

22.23.1 Будівництва • Вироби пластмасові для #; лінолеум і 
покриви на підлогу, тверді, не 
пластикові 

22.23.9 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва пластмасових виробів для 

# 

22.23.19 Будівництва • Вироби пластмасові для #, н. в. і. у. 

22.23.99 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва пластмасових виробів для 

# 

22.23.99-00.00 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва пластмасових виробів для 

# 

23.32.11 Будівництва • Цегла для #, блоки для підлоги, блоки 

для тримальних стін або заповнювання 

каркасів і подібні вироби, керамічні 
невогнетривкі 

23.32.11-10.00 Будівництва • Цегла для # з глини, невогнетривка 

(крім виготовленої з кам'яного 

кремнеземистого борошна чи з подібних 

кремнеземистих порід) 

23.49.12 Будівництва • Вироби керамічні інші, не для #, н. в. і. 
у. 

23.61 Будівництва • Вироби з бетону для # 

23.61.1 Будівництва • Вироби з бетону для # 

23.61.9 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з бетону для # 

23.61.12 Будівництва • Елементи конструкцій складані для 

житлового або громадського # з 
цементу, бетону або штучного каменю 

23.61.12-00.00 Будівництва • Елементи конструкцій складані для 

житлового або громадського # з 
цементу, бетону або штучного каменю 

23.61.99 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з бетону для # 

23.61.99-00.00 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва виробів з бетону для # 

23.62 Будівництва • Вироби з гіпсу для # 

23.62.1 Будівництва • Вироби з гіпсу для # 

23.62.9 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з гіпсу для # 

23.62.10 Будівництва • Вироби з гіпсу для # 

23.62.99 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з гіпсу для # 

23.62.99-00.00 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з гіпсу для # 

23.69.19-80.00 Будівництва • Вироби з цементу, бетону чи штучного 

каменю не для # (зокрема вази, квіткові 
горщики, архітектурні орнаменти чи 

садові декоративні вироби, статуетки та 
декоративні вироби) 

23.70.12-60.00 Будівництва • Камінь для пам'ятників і # оброблений 

та вироби з нього, з граніту (крім 

плитки, кубиків і подібних виробів, 

найбільшу грань яких може бути 

вписано у квадрат із стороною менше 

ніж 7 см, бруківки, бордюрного каменю 

та плит для брукування) 

23.70.12-70.00 Будівництва • Камінь для пам'ятників і # оброблений 

та вироби з нього (крім плитки, кубиків 

і подібних виробів, найбільшу грань 

яких може бути вписано у квадрат із 
стороною менше ніж 7 см, з граніту чи 

сланцю) 

24.51.13-10.00 Будівництва • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів із сірого чавуну (крім деталей 

локомотивів, рухомого складу та 
транспортних засобів для #) 

28.92 Будівництва • Машини й устатковання для гірничих 

робіт, робіт у кар'єрі та для # 

28.92.6 Будівництва • Частини машин і устатковання для 

гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для # 

28.92.9 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для # 

28.92.30-90.00 Будівництва • Машини й устатковання для 

громадських робіт, # чи подібних робіт, 
цільової призначеності 

28.92.61-50.00 Будівництва • Частини землерийних машин, суднових 
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дерик-кранів, кранів, підіймальних 

пересувних ферм, крім ковшів, лопаток, 

захватів, черпаків, відвалів (усіх типів 

устатковання для #), частин бурильних 

або прохідницьких машин 

28.92.99 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для # 

28.92.99-00.00 Будівництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для # 

33.12.24 Будівництва • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для 

# 

33.12.24-00.00 Будівництва • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для гірничих робіт, робіт у кар'єрі та для 

# 

30.11.5 Буї • Конструкції плавучі, інші (зокрема 

плоти, плавучі баки, кесони, плавучі 
пристані, # та бакени) 

30.11.50 Буї • Конструкції плавучі, інші (зокрема 

плоти, плавучі баки, кесони, плавучі 
пристані, # та бакени) 

30.11.50-00.00 Буї • Конструкції плавучі, інші (зокрема 

плоти, плавучі баки, кесони, плавучі 
пристані, # та бакени) 

28.13.24 Буксирування • Компресори повітряні на колісних шасі 
для # 

28.13.24-00.00 Буксирування • Компресори повітряні на колісних шасі 
для # 

25.93.18 Булавки • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, в'язальні гачки, шила 
та подібні вироби для рукоділля, із 
заліза чи сталі; # англійські та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18 Булавки • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, в'язальні гачки, шила 
та подібні вироби для рукоділля, із 
заліза чи сталі; булавки англійські та 

інші #, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18-00.00 Булавки • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, в'язальні гачки, шила 
та подібні вироби для рукоділля, із 
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заліза чи сталі; # англійські та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18-00.00 Булавки • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, в'язальні гачки, шила 
та подібні вироби для рукоділля, із 
заліза чи сталі; булавки англійські та 

інші #, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

28.30.54 Бульбоплодів • Машини для збирання коренеплодів і # 

28.30.54-80.00 Бульбоплодів • Машини для збирання коренеплодів або 

# (крім картоплекопачів і 
картоплезбиральних машин, гичкорізів і 
бурякозбиральних машин) 

28.30.59-90.00 Бульбоплодів • Машини збиральні (крім 

зернозбиральних комбайнів, машин для 

збирання коренеплодів або #, 

силосозбиральних комбайнів і 
комбайнів для збирання винограду) 

28.92.2 Бульдозери • Машини інші для переміщування, 

планування, профілювання, 

розробляння, вирівнювання, 

трамбування, ущільнювання та 

виймання ґрунту, корисних копалин або 

руд (зокрема #, механічні лопати та 
дорожні котки) 

28.92.21 Бульдозери • # з неповоротним і поворотним 

відвалом, самохідні 

28.92.21-50.00 Бульдозери • # з неповоротним і поворотним 

відвалом колісні (крім бульдозерів для 

прокладання шляхів) 

28.92.21-30.00 Бульдозери • # з неповоротним і поворотним 

відвалом гусеничні (крім колісних) 

24.54.10-10.00 Бульдозерів • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей до 

локомотивів і рухомого складу, 

портальних лісовозів, вантажних 

машин, обладнаних 

вантажопідіймальним або 

маніпуляційним устаткованням, 

сільськогосподарських і дорожніх 

котків, # і подібних машин) 

28.92.21-50.00 Бульдозерів • Бульдозери з неповоротним і 
поворотним відвалом колісні (крім # для 

прокладання шляхів) 

28.92.28 Бульдозерів • Відвали # неповоротні чи поворотні 
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28.92.28-00.00 Бульдозерів • Відвали # неповоротні чи поворотні 

10.89.11 Бульйони • Супи та #, суміші для їх приготування 

10.89.11-00.00 Бульйони • Супи та #, суміші для їх приготування 

24.10.61 Бунти • Бруски та прутки гарячекатані, вільно 

укладені в #, з нелегованої сталі 

24.10.63 Бунти • Бруски та прутки гарячекатані, вільно 

укладені в #, з нержавкої сталі 

24.10.63-00.00 Бунти • Бруски та прутки гарячекатані, вільно 

укладені в #, з нержавкої сталі 

24.10.65 Бунти • Бруски та прутки гарячекатані, вільно 

укладені в #, з іншої легованої сталі 

24.10.67 Бурильних • Бруски та прутки порожнисті для # 

робіт 

24.10.67-00.00 Бурильних • Бруски та прутки порожнисті для # 

робіт 

24.20.13-10.00 Бурильних • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, безшовні, з нержавкої сталі 
(крім труб для нафто- та газопроводів і 
обсадних, помпово-компресорних і # 

труб, для буріння нафтових і газових 

свердловин) 

24.20.13-70.00 Бурильних • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, оброблені у гарячому стані, 
безшовні, зі сталі іншої, ніж нержавка 

сталь (крім труб для нафто- та 
газопроводів і обсадних, помпово-

компресорних і # труб, для буріння 

нафтових та газових свердловин) 

24.20.33-10.00 Бурильних • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, зварні, зовнішнього діаметра 

не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої 
сталі (крім труб для нафто- та 
газопроводів і обсадних, помпово-

компресорних і # труб, для буріння 

нафтових і газових свердловин) 

28.92.61 Бурильних • Частини #, прохідницьких і 
землерийних машин; частини кранів 

28.92.61-30.00 Бурильних • Частини # або прохідницьких машин 

28.92.61-50.00 Бурильних • Частини землерийних машин, суднових 

дерик-кранів, кранів, підіймальних 

пересувних ферм, крім ковшів, лопаток, 

захватів, черпаків, відвалів (усіх типів 

устатковання для будівництва), частин # 
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або прохідницьких машин 

24.20.12 Бурильні • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
#, для буріння нафтових і газових 

свердловин, безшовні, зі сталі 

24.20.12-10.00 Бурильні • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
#, для буріння нафтових і газових 

свердловин, безшовні, з нержавкої сталі 

24.20.12-50.00 Бурильні • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
#, для буріння нафтових і газових 

свердловин, безшовні, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 

28.24.11-15.00 Бурильні • Дрилі ручні електропневматичні 
(зокрема верстати свердлильні, для 

нарізання нарізі, для розгортання 

отворів, # молотки та перфоратори) 

28.92.12 Бурильні • Машини врубові для добування вугілля 

чи гірських порід і тунелепрохідницькі 
машини; машини # чи прохідницькі, 
інші 

28.92.12-53.00 Бурильні • Машини # чи прохідницькі самохідні 

28.92.12-55.00 Бурильні • Машини # чи прохідницькі (зокрема 
встановлені на платформах, 

використовувані для добування нафти 

та природного газу), крім самохідних 

24.10.62-50.00 Буріння • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для 

# та бурових штанг) з нелегованої сталі 
іншої, ніж автоматна сталь 

24.10.66-50.00 Буріння • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для 

# та бурових штанг) з легованої сталі 
(іншої, ніж нержавка, інструментальна, 
кремніє-марганцева, підшипникова та 
швидкорізальна сталь) 

24.20.12 Буріння • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для # нафтових і газових 

свердловин, безшовні, зі сталі 

24.20.12-10.00 Буріння • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для # нафтових і газових 

свердловин, безшовні, з нержавкої сталі 

24.20.12-50.00 Буріння • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для # нафтових і газових 

свердловин, безшовні, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 
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24.20.13-10.00 Буріння • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, безшовні, з нержавкої сталі 
(крім труб для нафто- та газопроводів і 
обсадних, помпово-компресорних і 
бурильних труб, для # нафтових і 
газових свердловин) 

24.20.13-70.00 Буріння • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, оброблені у гарячому стані, 
безшовні, зі сталі іншої, ніж нержавка 

сталь (крім труб для нафто- та 
газопроводів і обсадних, помпово-

компресорних і бурильних труб, для # 

нафтових та газових свердловин) 

24.20.22 Буріння • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для # нафтових і газових свердловин, 

зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 

406,4 мм, зі сталі 

24.20.22-00.00 Буріння • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для # нафтових та газових свердловин, 

зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 

406,4 мм, зі сталі 

24.20.32 Буріння • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для # нафтових і газових свердловин, 

зварні, зовнішнього діаметра не більше 

ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.32-10.00 Буріння • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для # нафтових і газових свердловин, 

зварні, зовнішнього діаметра не більше 

ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі 

24.20.32-50.00 Буріння • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для # нафтових і газових свердловин, 

зварні, зовнішнього діаметра не більше 

ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 

24.20.33-10.00 Буріння • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, зварні, зовнішнього діаметра 

не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої 
сталі (крім труб для нафто- та 
газопроводів і обсадних, помпово-

компресорних і бурильних труб, для # 

нафтових і газових свердловин) 

25.73.40-23.00 Буріння • Інструменти для свердління з робочою 

частиною з алмазу чи агломерованого 

алмазу (крім тримачів до механізмів і 
ручних інструментів, що їх 

використовують для # порід) 
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25.73.40-25.00 Буріння • Шлямбури з робочою частиною іншою, 

ніж з алмазу або агломерованого алмазу 

(крім тримачів для мехінізмів і ручних 

інструментів, що їх використовують для 

# порід) 

25.73.40-31.00 Буріння • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною з швидкорізальної сталі, для 

обробляння металів (крім тримачів до 

мехінізмів і ручних інструментів, що їх 

використовують для # порід) 

25.73.40-35.00 Буріння • Інструменти для свердління, інші (крім 

тримачів до механізмів та ручних 

інструментів, з робочою частиною з 
алмазу або агломерованого алмазу, що 

їх використовують для # порід, і 
шлямбурів для обробляння металу) 

25.73.40-37.00 Буріння • Інструменти для розточування чи 

протягування з робочою частиною з 
алмазу або агломерованого алмазу (крім 

тримачів до механізмів і ручних 

інструментів, інструментів для # порід) 

25.73.40-45.00 Буріння • Інструменти для розточування чи 

протягування (крім тримачів до 

механізмів та ручних інструментів, з 
робочою частиною з алмазу або 

агломерованого алмазу, призначених 

для обробляння металу, інструментів 

для # ґрунтів) 

25.73.60-13.00 Буріння • Інструменти для # порід або ґрунтів з 
робочою частиною з металокераміки 

25.73.60-18.00 Буріння • Інструменти для # порід або ґрунтів, 

взаємозамінювані та частини до них, з 
робочою частиною з матеріалів інших, 

ніж спечені карбіди металів чи з 
металокераміки 

24.10.62-50.00 Бурових • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для 

буріння та # штанг) з нелегованої сталі 
іншої, ніж автоматна сталь 

24.10.66-50.00 Бурових • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для 

буріння та # штанг) з легованої сталі 
(іншої, ніж нержавка, інструментальна, 
кремніємарганцева, підшипникова та 
швидкорізальна сталь) 

10.81.99-00.10 Буряків • Роботи субпідрядні як частина 
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переробляння цукрових # 

10.83.14-50.00 Бурякова • Меляса # 

10.81.1 Буряковий • Цукор-сирець, тростинний і очищений 

тростинний чи # цукор (сахароза); 

меляса 

10.81.2 Буряковий • Жом # та інші відходи цукрового 

виробництва 

10.81.11 Буряковий • Цукор-сирець, тростинний чи #, у 

твердих формах 

10.81.11-00.00 Буряковий • Цукор-сирець, тростинний чи #, у 

твердих формах 

10.81.12 Буряковий • Цукор тростинний чи #, очищений 

(сахароза), у твердих формах, без 
додання ароматизаторів чи барвників 

10.81.12.90 Буряковий • Цукор тростинний чи #, очищений, у 

твердих формах (крім білого цукру) 

10.81.12-30 Буряковий • Цукор тростинний чи #, очищений, 

білий, у твердих формах 

10.81.13 Буряковий • Цукор тростинний чи #, очищений з 
доданням ароматизаторів чи барвників; 

цукор кленовий і кленовий сироп 

10.81.13-00.00 Буряковий • Цукор тростинний чи #, очищений з 
доданням ароматизаторів чи барвників; 

цукор кленовий і кленовий сироп 

10.81.20 Буряковий • Жом # та інші відходи цукрового 

виробництва 

10.81.20-00.10 Буряковий • Жом #, свіжий та кислий 

10.81.20-00.20 Буряковий • Жом #, сушений та гранульований 

28.30.54-80.00 Бурякозбиральних • Машини для збирання коренеплодів або 

бульбоплодів (крім картоплекопачів і 
картоплезбиральних машин, гичкорізів і 
# машин) 

28.30.54-50.00 Бурякозбиральні • Гичкорізи та машини # 

19.20.32 Бутадієн • Етилен, пропілен, бутилен, # та інші 
нафтові гази чи газоподібні вуглеводні, 
крім природного газу 

19.20.32-00.00 Бутадієн • Етилен, пропілен, бутилен, # та інші 
нафтові гази чи газоподібні вуглеводні, 
крім природного газу 

20.14.11-65.00 Бутадієн-1,3 • Вуглеводні ациклічні ненасичені; # 
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20.14.11-90.00 Бутадієна-1,3 • Вуглеводні ациклічні ненасичені (крім 

етилена, пропена, бутена, # та ізопрена) 

19.20.31 Бутан • Пропан і #, скраплені 

19.20.31-00.00 Бутан • Пропан і #, скраплені 

20.14.61-19.00 Бутаналю • Альдегіди ациклічні, без інших 

кисневих функційних груп (крім 

метаналю (формальдегіду), етаналю 

(ацетальдегіду), # (бутиральдегіду, 

нормального ізомеру)) 

20.14.61-15.00 Бутаналь • # (бутиральдегід, нормальний ізомер) 

20.14.22-30.00 Бутанол-1 • # (спирт н-бутиловий) 

20.14.22-40.00 Бутаноли • # (крім бутанолу-1 (спирту н-

бутилового) 

20.14.22-65.00 Бутанолів • Спирт лауриловий; спирт цетиловий; 

спирт стеариловий та інші насичені 
одноатомні спирти (крім метилового, 

пропілового та ізопропілового, н-

бутилового, інших #, октилу) 

20.14.22-40.00 Бутанолу-1 • Бутаноли (крім # (спирту н-бутилового) 

20.14.62-13.00 Бутанон • # (метилетилкетон) 

20.14.62-19.00 Бутанону • Кетони ациклічні; без інших кисневих 

функційних груп (крім ацетону, # 

(метилетилкетону), 4-метилпентан-2-он 

(метилізобутилкетону)) 

20.14.11-50.00 Бутен • Вуглеводні ациклічні ненасичені; # 

(бутилен) і його ізомери 

20.14.11-90.00 Бутена • Вуглеводні ациклічні ненасичені (крім 

етилена, пропена, #, бутадієна-1,3 та 
ізопрена) 

20.30.22-73.00 Бутилацетату • Розчинники та розріджувачі складні 
органічні, що їх використовують з 
оздоблювальними речовинами та 

чорнилами; на основі # 

20.30.22-79.00 Бутилацетату • Розчинники та розріджувачі складні 
органічні, що їх використовують з 
оздоблювальними речовинами та 

чорнилами (крім виготовлених на основі 
#) 

19.20.32 Бутилен • Етилен, пропілен, #, бутадієн та інші 
нафтові гази чи газоподібні вуглеводні, 
крім природного газу 

19.20.32-00.00 Бутилен • Етилен, пропілен, #, бутадієн та інші 
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нафтові гази чи газоподібні вуглеводні, 
крім природного газу 

20.14.11-50.00 Бутилен • Вуглеводні ациклічні ненасичені; бутен 

(#) і його ізомери 

20.14.61-15.00 Бутиральдегід • Бутаналь (#, нормальний ізомер) 

20.14.61-19.00 Бутиральдегіду • Альдегіди ациклічні, без інших 

кисневих функційних груп (крім 

метаналю (формальдегіду), етаналю 

(ацетальдегіду), бутаналю (#, 

нормального ізомеру)) 

10.89.19-40.21 Буферними • Кислота молочна харчова з # добавками 

28.23.9 Бухгалтерських • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і # машин; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних машин і 
устатковання (крім комп'ютерів і 
периферійних пристроїв) 

28.23.91 Бухгалтерських • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і # машин (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.23.91-00.00 Бухгалтерських • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і # машин (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

33.20.21 Бухгалтерських • Монтування конторських/офісних і # 

машин 

33.20.21-00.00 Бухгалтерських • Монтування конторських/офісних і # 

машин 

28.23.13 Бухгалтерські • Машини #, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для 

видавання квитків і подібні машини з 
лічильними пристроями 

28.23.13-00.00 Бухгалтерські • Машини #, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для 

видавання квитків і подібні машини з 
лічильними пристроями. 

17.23.13-90.00 Бювари • # та книжкові обкладинки, паперові чи 

картонні 

14.14.25 Бюстгальтери • #, пояси, корсети, підтяжки, підв'язки, 

круглі підв'язки й подібні вироби та їхні 
деталі, трикотажні чи не трикотажні 

14.14.25-30.00 Бюстгальтери • # 

14.19.23-95.00 Бюстгальтерів • Деталі одягу чи аксесуарів одягу, з 
текстилю (крім трикотажних #, поясів і 
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корсетів, підтяжок, підв'язок і круглих 

підв'язок) 

28.29.39-30.00 Ваг • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та 

інші механізми для зважування (крім # 

магазинних, персональних, побутових, 

ваг для безперервного зважування 

виробів на конвеєрах; ваг, 
відрегульованих на постійну масу та 

ваг, чутливістю не більше ніж 5 кг) 

28.29.39-30.00 Ваг • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та 

інші механізми для зважування (крім ваг 
магазинних, персональних, побутових, # 

для безперервного зважування виробів 

на конвеєрах; ваг, відрегульованих на 

постійну масу та ваг, чутливістю не 

більше ніж 5 кг) 

28.29.39-30.00 Ваг • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та 

інші механізми для зважування (крім ваг 
магазинних, персональних, побутових, 

ваг для безперервного зважування 

виробів на конвеєрах; #, 

відрегульованих на постійну масу та 

ваг, чутливістю не більше ніж 5 кг) 

28.29.39-30.00 Ваг • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та 

інші механізми для зважування (крім ваг 
магазинних, персональних, побутових, 

ваг для безперервного зважування 

виробів на конвеєрах; ваг, 
відрегульованих на постійну масу та #, 

чутливістю не більше ніж 5 кг) 

28.29.83 Ваг • Частини каландрів або інших валкових 

машин; частини машин для 

розбризкування, частини # і 
зважувальних машин 

28.29.83-20.00 Ваг • Гирі до будь-яких # або терезів; частини 

устатковання для зважування (крім 

терезів чутливістю не менше ніж 5 

сантиграм) 

28.29.31 Ваги • Устаткований для зважування 

промислової призначеності; # для 

безперервного зважування виробів на 

конвеєрах; ваги, зрегульовані на 

постійну масу, та ваги для скидання 

вантажу визначеної маси 
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28.29.31 Ваги • Устаткований для зважування 

промислової призначеності; ваги для 

безперервного зважування виробів на 

конвеєрах; #, зрегульовані на постійну 

масу, та ваги для скидання вантажу 

визначеної маси 

28.29.31 Ваги • Устатковання для зважування 

промислової призначеності; ваги для 

безперервного зважування виробів на 

конвеєрах; ваги, зрегульовані на 

постійну масу, та # для скидання 

вантажу визначеної маси 

28.29.31-30.00 Ваги • # для безперервного зважування виробів 

на конвеєрах 

28.29.31-80.00 Ваги • #, зрегульовані на постійну масу, та ваги 

для скидання вантажу визначеної маси 

28.29.31-80.00 Ваги • Ваги, зрегульовані на постійну масу, та 
# для скидання вантажу визначеної маси 

28.29.32 Ваги • Устатковання зважувальне та # для 

зважування людей і побутової 
призначеності 

28.29.32-00.00 Ваги • Устатковання зважувальне та # для 

зважування людей і побутової 
призначеності 

28.29.39-30.00 Ваги • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, # мостові та інші 
механізми для зважування (крім ваг 
магазинних, персональних, побутових, 

ваг для безперервного зважування 

виробів на конвеєрах; ваг, 
відрегульованих на постійну масу та 

ваг, чутливістю не більше ніж 5 кг) 

30.20.2 Вагони • # залізничні чи трамвайні самохідні, 
багажні вагони та відкриті платформи, 

крім транспортних засобів, призначених 

для ремонтування й технічного 

обслуговування 

30.20.2 Вагони • Вагони залізничні чи трамвайні 
самохідні, багажні # та відкриті 
платформи, крім транспортних засобів, 

призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

30.20.20 Вагони • # залізничні чи трамвайні самохідні, 
багажні вагони та відкриті платформи, 

крім транспортних засобів, призначених 

для ремонтування й технічного 
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обслуговування 

30.20.20 Вагони • Вагони залізничні чи трамвайні 
самохідні, багажні # та відкриті 
платформи, крім транспортних засобів, 

призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

30.20.20-00.00 Вагони • # залізничні чи трамвайні самохідні, 
багажні вагони та відкриті платформи, 

крім транспортних засобів, призначених 

для ремонтування й технічного 

обслуговування 

30.20.20-00.00 Вагони • Вагони залізничні чи трамвайні 
самохідні, багажні # та відкриті 
платформи, крім транспортних засобів, 

призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

30.20.32 Вагони • # пасажирські залізничні чи трамвайні, 
несамохідні; вагони багажні та інші 
вагони спеціальної призначеності 

30.20.32 Вагони • Вагони пасажирські залізничні чи 

трамвайні, несамохідні; # багажні та 
інші вагони спеціальної призначеності 

30.20.32 Вагони • Вагони пасажирські залізничні чи 

трамвайні, несамохідні; вагони багажні 
та інші # спеціальної призначеності 

30.20.32-00.00 Вагони • # пасажирські залізничні чи трамвайні, 
несамохідні; вагони багажні та інші 
вагони спеціальної призначеності 

30.20.32-00.00 Вагони • Вагони пасажирські залізничні чи 

трамвайні, несамохідні; # багажні та 
інші вагони спеціальної призначєності 

30.20.32-00.00 Вагони • Вагони пасажирські залізничні чи 

трамвайні, несамохідні; вагони багажні 
та інші # спеціальної призначеності 

30.20.33 Вагони • # вантажні та вагони-платформи 

залізничні чи трамвайні, несамохідні 

30.20.33-00.00 Вагони • # вантажні та вагони-платформи 

залізничні чи трамвайні, несамохідні 

30.20.33 Вагони-платформи • Вагони вантажні та # залізничні чи 

трамвайні, несамохідні 

30.20.33-00.00 Вагони-платформи • Вагони вантажні та # залізничні чи 

трамвайні, несамохідні 

25.50.12-50.00 Вагонів • Штампування об'ємне сталевих частин 
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поліспастів і підіймачів, лебідок і 
кабестанів, домкратів, вилкових 

автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи 

маніпуляційними пристроями, ліфтів, 

ескалаторів, конвеєрів і # канатних доріг 
або фунікулерів 

30.20.4 Вагонів • Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних # і рухомого 

складу; кріплення та арматура і їхні 
частини; механічне устатковання для 

керування рухом 

30.20.9 Вагонів • Послуги щодо відновлювання та 

оснащування залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних # і рухомого 

складу; роботи субпідрядні як частина 

виробництва залізничних локомотивів і 
рухомого складу 

30.20.40 Вагонів • Частини залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних # і рухомого 

складу; кріплення та арматура і їхні 
частини; механічне устатковання для 

керування рухом 

30.20.91 Вагонів • Послуги щодо відновлювання та 

оснащування залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних # і рухомого 

складу 

30.20.91-00.00 Вагонів • Послуги щодо відновлювання та 

оснащування залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних # і рухомого 

складу 

26.51.62-10.00 Вад • Машини та пристрої електронні для 

випробовування механічних 

властивостей металів (крім машин і 
пристроїв металографічних, 

інструментів для виявляння #) 

30.92.20-90.03 Важільним • Крісла колісні з одно- чи дворучним 

керуванням і # або механічним 

урухомлювачем/приводом 

20.13.61 Важка • Ізотопи, н. в. і. у., та їхні сполуки 

(зокрема # вода) 

20.13.61-00.00 Важка • Ізотопи, н. в. і. у., та їхні сполуки 

(зокрема # вода) 

19.20.41 Вазелін • # нафтовий; твердий парафін; нафтовий 

та інший парафін 
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19.20.41-00.00 Вазелін • # нафтовий; твердий парафін; нафтовий 

та інший парафін 

23.69.19-80.00 Вази • Вироби з цементу, бетону чи штучного 

каменю не для будівництва (зокрема #, 

квіткові горщики, архітектурні 
орнаменти чи садові декоративні 
вироби, статуетки та декоративні 
вироби) 

20.59.59-10.00 Вакуумних • Іоніти; газопоглиначі для # приладів; 

сульфонати нафтові (крім нафтових 

сульфонатів лужних металів амонію чи 

етаноламінів), тіофеновані 
сульфокислоти олій, одержаних з 
бітумінозних матеріалів і їхні солі 

23.13.11-60.00 Вакуумних • Вмістини скляні для напоїв і харчових 

продуктів номінальною місткістю 

менше ніж 2,5 л (крім пляшок, частково 

виготовлених зі шкіри або покритих 

шкірою, скловиробів побутової 
призначеності, колб і посудин #) 

23.13.14 Вакуумних • Колби скляні для посудин Дюара чи для 

інших # посудин 

23.13.14-00.00 Вакуумних • Колби скляні для посудин Дюара чи для 

інших # посудин 

28.13.32 Вакуумних • Частини повітряних або # помп, 

повітряних або газових компресорів, 

вентиляторів, витяжних шаф 

28.13.32-00.00 Вакуумних • Частини повітряних або # помп, 

повітряних або газових компресорів, 

вентиляторів, витяжних шаф 

26.11.12 Вакуумні • Магнетрони, клістрони, трубки 

надвисокої частоти та інші # лампи 

26.11.12-00.00 Вакуумні • Магнетрони, клістрони, трубки 

надвисокої частоти та інші # лампи 

28.13.2 Вакуумні • Помпи повітряні чи #; компресори 

повітряні чи інші газові 

28.13.21 Вакуумні • Помпи # 

28.13.21-70.00 Вакуумні • Помпи # роторні поршневі, з ковзними 

лопатями, молекулярні; помпи типу 

Рутс; помпи дифузійні, кріогенні та 
адсорбційні 

32.99.59-60.00 Вакуумні • Термоси та інші # посудини, складені, з 
корпусом, та їхні частини (крім скляних 

колб) 
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28.29.60-50.00 Вакуумного • Установки для # осаджування металу з 
парової фази 

28.96.10-50.00 Вакуумного • Машини для # лиття та інші 
термоформувальні машини для 

обробляння ґуми чи пластмас або для 

виробництва виробів із цих матеріалів 

28.13.21-90.00 Вакуумної • Помпи рідинні кільцеві для # установки 

21.20.21 Вакцини • Антисироватка та # 

21.20.21-40.00 Вакцини • # для лікування людини 

21.20.21-60.00 Вакцини • # для ветеринарної медицини 

28.15.22 Вали • # трансмісійні (зокрема кулачкові та 
колінчасті) і кривошипи 

28.15.22-30.00 Вали • Кривошипи та колінчасті # 

28.15.22-50.00 Вали • # карданні 

28.15.22-70.00 Вали • #, інші 

32.91.19-50.00 Валики • Подушечки та # для фарбування 

32.99.16-50.00 Валиків • Подушечки штемпельні (крім ручних 

чорнильних #) 

24.51.12-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних #, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з 
чавуну з кулястим графітом (крім 

деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.12-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових #, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валіз з 
чавуну з кулястим графітом (крім 

деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.12-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких # з 
чавуну з кулястим графітом (крім 

деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.12-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних валіз, 
колінчатих #, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з 
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чавуну з кулястим графітом (крім 

деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.12-90.00 Валів • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких #, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
чавуну з кулястим графітом 

24.51.13-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних #, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів із 
сірого чавуну (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.13-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих #, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів із 
сірого чавуну (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.13-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових #, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів із 
сірого чавуну (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.13-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких # із 
сірого чавуну (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.13-90.00 Валів • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких #, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), із 
сірого чавуну 

24.52.10-30.00 Валів • Лиття деталей корпусів 
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вальниць/підшипників і 
вальниць/підшипників гладких # зі сталі 
(крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.52.10-90.00 Валів • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких #, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі 
сталі 

24.53.10-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних #, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з 
легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.53.10-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих #, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з 
легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.53.10-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових #, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з 
легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.53.10-20.00 Валів • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких # з 
легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Валів • Лиття деталей передавальних валів, 

колінчатих валів, кулачкових #, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 
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24.54.10-20.00 Валів • Лиття деталей передавальних валів, 

колінчатих валів, кулачкових #, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Валів • Лиття деталей передавальних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких #, 

виливаних з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Валів • Лиття деталей передавальних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких #, 

виливаних з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

25.50.11-34.00 Валів • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних #, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин 

ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.11-34.00 Валів • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих #, 

кулачкових валів і кривошипів частин 

ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 
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відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.11-34.00 Валів • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових # і кривошипів частин 

ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.11-52.00 Валів • Пресування холодне сталевих частин 

передавальних #, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів 

25.50.11-52.00 Валів • Пресування холодне сталевих частин 

передавальних валів, колінчатих #, 

кулачкових валів і кривошипів 

25.50.11-52.00 Валів • Пресування холодне сталевих частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових # і кривошипів 

25.50.12-20.00 Валів • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 

штампування) сталевих частин 

передавальних #, колінчатих валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників та гладких валів 

(крім деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

25.50.12-20.00 Валів • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 

штампування) сталевих частин 

передавальних валів, колінчатих #, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників та гладких валів 

(крім деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

25.50.12-20.00 Валів • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 

штампування) сталевих частин 



стор. 318 з 1807  

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових #, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників та гладких валів 

(крім деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

25.50.12-20.00 Валів • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 

штампування) сталевих частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників та гладких # 

(крім деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

28.15.23 Валів • Корпуси вальниць/підшипників і 
вальниці/підшипники ковзання до # 

28.15.23-50.00 Валів • Корпуси вальниць/підшипників без 
умонтованих кулькових або роликових 

вальниць/підшипників; 

вальниці/підшипники ковзання до # 

28.15.26 Валів • Муфти та муфти зчеплення # (зокрема 

універсальні муфти) 

28.15.26-00.00 Валів • Муфти та муфти зчеплення # (зокрема 

універсальні муфти) 

28.15.39-50.00 Валів • Частини трансмісій, кулачкових і 
колінчастих #, вальниць/підшипників 

ковзання до валів, зубчастих коліс, 
ходових кулькових і роликових ґвинтів, 

коробок передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт 
зчеплення валів, універсальних муфт 

28.15.39-50.00 Валів • Частини трансмісій, кулачкових і 
колінчастих валів, 

вальниць/підшипників ковзання до 

валів, зубчастих коліс, ходових 

кулькових і роликових ґвинтів, коробок 

передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт 
зчеплення #, універсальних муфт 

28.15.39-50.00 Валів • Частини трансмісій, кулачкових.і 
колінчастих валів, 

вальниць/підшипників ковзання до #, 

зубчастих коліс, ходових кулькових і 
роликових ґвинтів, коробок передач, 

гідротрансформаторів, маховиків, 

шківів, муфт і муфт зчеплення валів, 

універсальних муфт 

15.12.12-10.00 Валізи • #, сумки-чохли на одяг, косметички, 
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кейси на ділові папери, ранці шкільні й 

подібні вироби, з натуральної шкіри, 

композиційної шкіри, лакової шкіри, 

пластмаси, текстильних матеріалів, 

алюмінію чи інших матеріалів 

28.91.12-50.00 Валки • # до прокатних станів 

28.91.12-70.00 Валків • Частини прокатних станів (крім #) 

28.29.83 Валкових • Частини каландрів або інших # машин; 

частини машин для розбризкування, 

частини ваг і зважувальних машин 

28.29.83-13.00 Валкових • Циліндри до каландрів або інших # 

машин (крім призначених для 

обробляння металів або скла) 

28.29.83-15.00 Валкових • Частини каландрів або інших # машин 

(крім призначених для обробляння 

металів або скла, і крім циліндрів) 

28.29.42 Валкові • Каландри чи інші # машини, крім 

призначених для обробляння металів 

або скла 

28.29.42-00.00 Валкові • Каландри чи інші # машини, крім 

призначених для обробляння металів 

або скла 

28.15 Вальниці • #/підшипники, зубчасті колеса, зубчасті 
передачі, елементи механічних передач 

28.15.1 Вальниці • #/підшипники кулькові чи роликові 

28.15.2 Вальниці • #/підшипники, зубчасті колеса, зубчасті 
передачі, елементи механічних передач, 

інші 

28.15.10 Вальниці • #/підшипники кулькові чи роликові 

28.15.10-30.00 Вальниці • #/підшипники кулькові 

28.15.10-53.00 Вальниці • #/підшипники роликові з конічними 

роликами (зокрема складені внутрішні 
конічні кільця із сепаратором і 
роликами) 

28.15.10-55.00 Вальниці • #/підшипники роликові сферичні 

28.15.10-57.00 Вальниці • #/підшипники з циліндричними 

роликами (крім роликових голчастих) 

28.15.10-70.00 Вальниці • #/підшипники роликові голчасті 

28.15.10-90.00 Вальниці • #/підшипники роликові, інші (зокрема 
комбіновані кульково-роликові), крім 

роликових з конічними роликами, 

сферичних, голчастих 
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28.15.23 Вальниці • Корпуси вальниць/підшипників і 
#/підшипники ковзання до валів 

28.15.23-50.00 Вальниці • Корпуси вальниць/підшипників без 
умонтованих кулькових або роликових 

вальниць/ підшипників; #/підшипники 

ковзання до валів 

28.15.23-30.00 Вальницями • Корпуси вальниць/підшипників з 
умонтованими кульковими чи 

роликовими #/ підшипниками 

30.92.10-50.00 Вальницями • Велосипеди двоколісні та інші види 

велосипедів (зокрема триколісні 
велосипеди для доставляння вантажів), 

без двигуна, з кульковими 

#/підшипниками 

24.51.12-20.00 Вальниць • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів #/підшипників і 
гладких валів з чавуну з кулястим 

графітом (крім деталей для корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.12-20.00 Вальниць • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з 
чавуну з кулястим графітом (крім 

деталей для корпусів роликових і 
кулькових #/підшипників) 

24.51.12-90.00 Вальниць • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів #/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
чавуну з кулястим графітом 

24.51.12-90.00 Вальниць • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

#/підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
чавуну з кулястим графітом 

24.51.13-20.00 Вальниць • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів #/підшипників і 
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гладких валів із сірого чавуну (крім 

деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.13-20.00 Вальниць • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів із 
сірого чавуну (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових #/підшипників) 

24.51.13-90.00 Вальниць • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів #/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), із 
сірого чавуну 

24.52.10-30.00 Вальниць • Лиття деталей корпусів #/підшипників і 
вальниць/підшипників гладких валів зі 
сталі (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.52.10-30.00 Вальниць • Лиття деталей корпусів 

вальниць/підшипників і #/підшипників 

гладких валів зі сталі (крім деталей 

корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.52.10-30.00 Вальниць • Лиття деталей корпусів 

вальниць/підшипників і 
вальниць/підшипників гладких валів зі 
сталі (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових #/підшипників) 

24.52.10-90.00 Вальниць • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів #/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі 
сталі 

24.52.10-90.00 Вальниць • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

#/підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі 
сталі 
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24.53.10-20.00 Вальниць • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів #/підшипників і 
гладких валів з легких металів (крім 

деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.53.10-20.00 Вальниць • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з 
легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових #/підшипників) 

24.54.10-20.00 Вальниць • Лиття деталей передавальних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів #/підшипників і 
гладких валів, виливаних з кольорових 

металів, крім легких металів (крім 

деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Вальниць • Лиття деталей передавальних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових #/підшипників) 

25.50.12-20.00 Вальниць • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 

штампування) сталевих частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

#/підшипників та гладких валів (крім 

деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

25.50.12-20.00 Вальниць • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 

штампування) сталевих частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників та гладких валів 

(крім деталей для корпусів роликових і 
кулькових #/підшипників) 

28.15.3 Вальниць • Частини #/підшипників, зубчастих 

передач, механічних передач 

28.15.9 Вальниць • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #/підшипників, зубчастих 

колес, зубчастих передач і елементів 

механічних передач 

28.15.23 Вальниць • Корпуси #/підшипників і 
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вальниці/підшипники ковзання до валів 

28.15.23-30.00 Вальниць • Корпуси #/підшипників з умонтованими 

кульковими чи роликовими вальницями/ 

підшипниками 

28.15.23-50.00 Вальниць • Корпуси #/підшипників без 
умонтованих кулькових або роликових 

вальниць/підшипників; 

вальниці/підшипники ковзання до валів 

28.15.23-50.00 Вальниць • Корпуси вальниць/підшипників без 
умонтованих кулькових або роликових 

#/підшипників; вальниці/підшипники 

ковзання до валів 

28.15.31 Вальниць • Кульки, циліндри та ролики; частини 

кулькових і роликових #/підшипників 

28.15.31-30.00 Вальниць • Кульки, циліндри та ролики до 

кулькових і роликових #/підшипників 

28.15.31-50.00 Вальниць • Частини кулькових і роликових 

#/підшипників (крім кульок, циліндрів і 
роликів) 

28.15.39 Вальниць • Частини #/підшипників і механічних 

передач, н. в. і. у. 

28.15.39-30.00 Вальниць • Частини корпусів #/підшипників 

28.15.39-50.00 Вальниць • Частини трансмісій, кулачкових і 
колінчастих валів, #/підшипників 

ковзання до валів, зубчастих коліс, 
ходових кулькових і роликових ґвинтів, 

коробок передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт 
зчеплення валів, універсальних муфт 

28.15.99 Вальниць • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #/підшипників, зубчастих 

колес, зубчастих передач і елементів 

механічних передач 

28.15.99-00.00 Вальниць • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #/підшипників, зубчастих 

колес, зубчастих передач і елементів 

механічних передач 

30.92.10-30.00 Вальниць • Велосипеди двоколісні та інші види 

велосипедів (зокрема триколісні 
велосипеди для доставляння вантажів), 

без двигуна, без кулькових 

#/підшипників 

33.12.13 Вальниць • Ремонтування та технічне 

обслуговування #/підшипників, 
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зубчастих колес, зубчастих передач і 
елементів механічних передач 

33.12.13-00.00 Вальниць • Ремонтування та технічне 

обслуговування #/підшипників, 

зубчастих колес, зубчастих передач і 
елементів механічних передач 

24.51.13-90.00 Вальниць • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

#/підшип-ників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), із 
сірого чавуну 

10.61.33-33.00 Вальцьоване • Зерно, #, розплющене на пластівці, 
лущене, поліроване, різане чи дроблене 
(крім рису) 

24.45.30-55.00 Ванадій • Берилій, хром, германій, #, галій, 

гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і 
талій та вироби з цих металів, н. в. і. у.; 

відходи та брухт цих металів (крім 

берилія, хрому й талія) 

20.12.19-50.00 Ванадію • Оксид і гідроксид літію, оксид і 
гідроксид #, оксид і гідроксид нікелю, 

оксиди германію та діоксид цирконію 

20.42.19 Ванн • Засоби для гоління; дезодоранти для 

тіла й засоби від потіння; препарати для 

приготування #; засоби парфумні, 
косметичні чи туалетні, інші, н. в. і. у. 

20.42.19-75.00 Ванн • Солі духмяні та інші засоби для 

приготування # 

22.23.12-90.00 Ванн • Біде, унітази, зливні бачки й подібні 
санітарно-технічні вироби, пластмасові 
(крім #, душових, раковин і 
умивальників, сидінь і накривок до 

унітазів) 

25.99.1 Ванн • Вироби для # і кухні, металеві 

28.14.12 Ванн • Крани, вентилі, клапани до раковин, #, 

біде, резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв; клапани до радіаторів 

центрального опалення 

28.14.12-33.00 Ванн • Крани змішувальні до раковин, #, біде, 
резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, 

зворотних, запобіжних чи випускних 
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клапанів або до мастилогідравлічних чи 

пневматичних силових трансмісій) 

28.14.12-35.00 Ванн • Крани, вентилі та клапани до раковин, #, 

біде, резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, 

зворотних, запобіжних чи випускних 

клапанів або до мастилогідравлічних чи 

пневматичних силових трансмісій і 
змішувальних кранів) 

22.23.12 Ванни • #, умивальники, унітази, сидіння та 

накривки до унітазів, зливні бачки й 

подібні санітарно-технічні вироби, 

пластмасові 

22.23.12-50.00 Ванни • #, душові, раковини та умивальники, 

пластмасові 

23.42.10-50.00 Ванни • Раковини, умивальники, # та інші 
санітарно-технічні керамічні вироби, н. 

в. і. у. 

25.99.11 Ванни • Раковини, мийки, # та інші санітарно-

технічні вироби та частини до них, із 
заліза, сталі, міді чи алюмінію 

25.99.11-27.00 Ванни • # із заліза чи сталі 

28.22.15-70.00 Вантажів • Засоби транспортні самохідні (крім 

оснащених устаткованням для 

підіймання та переміщування, що їх 

використовують на заводах, складах, у 

портах або в аеропортах для 

перевезення # на короткі відстані); 
тягачі, використовувані на залізничних 

платформах 

28.22.19-70.00 Вантажів • Частини самохідних вантажівок для 

перевезення # на короткі відстані, 
тягачів, використовуваних на 

залізничних платформах (крім 

вантажівок, оснащених устаткованням 

для підіймання та переміщування) 

29.10.4 Вантажів • Автомобілі для перевезення # 

30.11.2 Вантажів • Судна й подібні плавучі засоби для 

перевезення людей або # 

30.11.24-30.00 Вантажів • Судна для перевезення генеральних # 

30.11.33-50.00 Вантажів • Маяки плавучі, плавучі крани, судна, 

непризначені для перевезення людей та 

#, інші 

30.92.10-30.00 Вантажів • Велосипеди двоколісні та інші види 
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велосипедів (зокрема триколісні 
велосипеди для доставляння #), без 
двигуна, без кулькових 

вальниць/підшипників 

30.92.10-50.00 Вантажів • Велосипеди двоколісні та інші види 

велосипедів (зокрема триколісні 
велосипеди для доставляння #), без 
двигуна, з кульковими 

вальницями/підшипниками 

28.22.14 Вантажівки • Дерик-крани суднові; крани; ферми 

підіймальні пересувні, навантажувачі 
портальні та #, оснащені устаткованням 

для підіймання та переміщування 

28.20.10-50.00 Вантажівок • Кузови #, фургонів, автобусів, автобусів 

міжміського сполучення, тягачів, 

самоскидів і автомобілів спеціальної 
призначеності, зокрема корпуси 

автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, цілком або неповністю 

складені 

28.22.19-70.00 Вантажівок • Частини самохідних # для перевезення 

вантажів на короткі відстані, тягачів, 

використовуваних на залізничних 

платформах (крім вантажівок, 

оснащених устаткованням для 

підіймання та переміщування) 

28.22.19-70.00 Вантажівок • Частини самохідних вантажівок для 

перевезення вантажів на короткі 
відстані, тягачів, використовуваних на 

залізничних платформах (крім #, 

оснащених устаткоканням для 

підіймання та переміщування) 

29.32.30-61.00 Вантажівок • Радіатори до тягачів, легкових 

автомобілів, #, автокранів, пожежних 

машин, автобетономішалок, 

прибиральних машин, автомобілів для 

поливання вулиць, пересувних 

майстерень, автомобілів радіологічних 

загонів; та їхні частини 

28.22 Вантажне • Устатковання підіймальне та # 

28.22.1 Вантажне • Устатковання підіймальне та # та їхні 
частини 

28.22.15-30.00 Вантажним • Автонавантажувачі, з підіймальним чи # 

устаткованням, без електродвигуна 

22.11.13 Вантажних • Шини пневматичні ґумові нові до 

автобусів, # автомобілів або для 
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використовування в авіації 

22.11.13-55.00 Вантажних • Шини пневматичні ґумові нові до 

автобусів або # автомобілів з індексом 

навантаження не більше ніж 121 

22.11.13-57.00 Вантажних • Шини пневматичні ґумові нові до 

автобусів або # автомобілів з індексом 

навантаження більше ніж 121 

22.11.20-50.00 Вантажних • Шини ґумові з відновленим 

протектором до автобусів і # машин 

22.11.20-90.00 Вантажних • Шини ґумові з відновленим 

протектором (зокрема використовувані 
в авіації), крім призначених до легкових 

автомобілів, автобусів і # автомобілів 

24.54.10-10.00 Вантажних • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей до 

локомотивів і рухомого складу, 

портальних лісовозів, # машин, 

обладнаних вантажопідіймальним або 

маніпуляційним устаткованням, 

сільськогосподарських і дорожніх 

котків, бульдозерів і подібних машин) 

29.10.41 Вантажні • Автомобілі # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), нові 

29.10.41-10.00 Вантажні • Автомобілі # з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу не більше 
ніж 5 т (крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі) 

29.10.41-30.00 Вантажні • Автомобілі # з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу більше ніж 

5 т, але не більше від 20 т (зокрема 
фургони), крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі та тракторів 

29.10.41-40.00 Вантажні • Автомобілі # з двигуном внутрішнього 

згоряння поршневим, з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т 
(крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
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бездоріжжі) 

29.10.42 Вантажні • Автомобілі # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням; автомобілі вантажні, 
інші, нові 

29.10.42 Вантажні • Автомобілі вантажні з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням; автомобілі #, 

інші, нові 

29.10.42-00.00 Вантажні • Автомобілі # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням; автомобілі вантажні, 
інші, нові 

29.10.42-00.00 Вантажні • Автомобілі вантажні з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням; автомобілі #, 

інші, нові 

30.20.33 Вантажні • Вагони # та вагони-платформи 

залізничні чи трамвайні, несамохідні 

30.20.33-00.00 Вантажні • Вагони # та вагони-платформи 

залізничні чи трамвайні, несамохідні 

24.52.10-50.00 Вантажного • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв зі сталі (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, 

турбоґвинтових двигунів, інших газових 

турбін, підіймального та # устатковання, 

механізмів і транспортних засобів для 

будівельної промисловості) 

24.53.10-50.00 Вантажного • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв з легких металів (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, 

турбогвинтових двигунів, газових 

турбін, підіймального та # устатковання, 

механізмів і транспортних засобів для 

будівельної промисловості) 

28.22.9 Вантажного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва підіймального та # 

устатковання 

28.22.19 Вантажного • Частини підіймального та # 

устатковання 

28.22.99 Вантажного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва підіймального та # 

устатковання 

28.22.99-00.00 Вантажного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва підіймального та # 
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устатковання 

33.12.15 Вантажного • Ремонтування та технічне 

обслуговування підіймального та # 

устатковання 

33.12.15-00.00 Вантажного • Ремонтування та технічне 

обслуговування підіймального та # 

устатковання 

33.20.29-40.00 Вантажного • Монтування підіймального та # 

устатковання (крім ліфтів і ескалаторів) 

24.54.10-10.00 Вантажопідіймальним • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей до 

локомотивів і рухомого складу, 

портальних лісовозів, вантажних 

машин, обладнаних # або 

маніпуляційним устаткованням, 

сільськогосподарських і дорожніх 

котків, бульдозерів і подібних машин) 

25.50.12-50.00 Вантажопідіймальними • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і 
кабестанів, домкратів, вилкових 

автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних # чи 

маніпуляційними пристроями, ліфтів, 

ескалаторів, конвеєрів і вагонів 

канатних доріг або фунікулерів 

25.50.11-37.00 Вантажопідіймального • Кування вільне частин механізмів і 
пристроїв, без умісту заліза, крім частин 

поршневих і турбореактивних двигунів, 

газових турбін, # та маніпуляційного 

устатковання, механізмів і транспортних 

засобів для будівельної промисловості 

25.50.12-70.00 Вантажопідіймального • Штампування об'ємне сталевих частин 

механізмів і пристроїв (крім частин 

поршневих і турбореактивних двигунів, 

газових турбін, # чи маніпуляційного 

устатковання, машинного устатковання 

будівельної промисловості) 

28.29.31 Вантажу • Устатковання для зважування 

промислової призначеності; ваги для 

безперервного зважування виробів на 

конвеєрах; ваги, зрегульовані на 

постійну масу, та ваги для скидання # 

визначеної маси 

28.29.31-80.00 Вантажу • Ваги, зрегульовані на постійну масу, та 
ваги для скидання # визначеної маси 
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23.52.9 Вапна • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та гіпсу 

23.52.99 Вапна • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та гіпсу 

23.52.99-00.00 Вапна • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та гіпсу 

23.5 Вапно • Цемент, # та гіпс 

23.52 Вапно • # та гіпс 

23.52.1 Вапно • # негашене, гашене та гідравлічне 

23.52.10 Вапно • # негашене, гашене та гідравлічне 

23.52.10-33.00 Вапно • # негашене 

23.52.10-35.00 Вапно • # гашене 

23.52.10-50.00 Вапно • # гідравлічне 

10.31.11-10.00 Варена • Картопля, не піддана кулінарному 

оброблянню чи # у воді або на парі, 
заморожена 

27.51.24-90.00 Варіння • Прилади електронагрівальні побутові 
(крім перукарських апаратів і ручних 

сушильних апаратів, приладів для 

обігрівання приміщень і ґрунту, 

водонагрівачів, занурюваних нагрівачів, 

прасок, мікрохвильових печей, печей, 

плиток, котлів для #, грилів, ростерів, 

кавоварок, чайників і тостерів) 

27.51.28 Варіння • Печі інші, плитки, котли для #; грилі та 
ростери 

27.51.28-35.00 Варіння • Котли для # та панелі з 
електронагрівальними елементами 

побутові (крім панелей з 
електронагрівальними елементами для 

вмонтовування) 

23.99.19-10.00 Вата • Шлаковата, силікатна мінеральна # й 

подібні види мінеральної вати та їх 

суміші навалом, у листах чи рулонах 

17.21.12-30.00 Вати • Мішки та пакети паперові, картонні, з 
целюлозної # або полотна з 
целюлозного волокна завширшки в 

нижній частині не менше ніж 40 см 

17.21.12-50.00 Вати • Мішки та пакети паперові, картонні, з 
целюлозної # або полотна з 
целюлозного волокна, крім тих, що 

завширшки в нижній частині не менше 
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ніж 40 см 

17.22.11 Вати • Папір туалетний, носові хусточки, 

тканини очисні та для витирання 

обличчя або гігієнічні серветки та 
рушники, скатертини й серветки 

столові, з паперової маси, паперу, 

целюлозної # чи полотна з целюлозного 

волокна 

17.22.11-40.00 Вати • Хусточки носові та очисні або тканини 

для витирання обличчя з паперової 
маси, паперу, целюлозної # чи полотна з 
целюлозного волокна 

17.22.11-60.00 Вати • Рушники для витирання рук з паперової 
маси, паперу, целюлозної # чи полотна з 
целюлозного волокна 

17.22.11-80.00 Вати • Скатертини й серветки з паперової маси, 

паперу, целюлозної # чи полотна з 
целюлозного волокна 

17.22.12 Вати • Рушники санітарно-гігієнічної 
призначеності й тампони, пелюшки і 
підгузники дитячі та подібні гігієнічні 
вироби, одяг і речі до одягу з целюлози, 

паперу, целюлозної # чи полотна з 
целюлозного волокна 

17.22.12-10.00 Вати • Рушники санітарно-гігієнічної 
призначеності й тампони, пелюшки і 
підгузники дитячі та подібні гігієнічні 
вироби з # 

17.22.12-20.00 Вати • Рушники санітарно-гігієнічної 
призначеності, тампони й подібні 
гігієнічні вироби з целюлози, паперу, 

целюлозної # чи полотна з целюлозного 

волокна 

17.22.12-40.00 Вати • Вата; вироби з #, інші 

17.22.12-50.00 Вати • Одяг і речі до одягу з паперової маси, 

паперу, целюлозної # чи полотна з 
целюлозного волокна (крім носових 

хусточок, наголовних уборів) 

23.99.19-10.00 Вати • Шлаковата, силікатна мінеральна вата й 

подібні види мінеральної # та їх суміші 
навалом, у листах чи рулонах 

26.51.63-70.00 Ватметрів • Лічильники подання чи вироблення 

електроенергії (зокрема калібрувальні), 
крім вольтметрів, амперметрів, # і 
подібних виробів 
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10.72.19-40.00 Вафель • Печиво (крім цілком чи частково 

покритого шоколадом чи іншими 

сумішами, з умістом какао, здобного 

печива, # і вафельних облаток) 

10.72.19-90.00 Вафель • Вироби хлібобулочні (зокрема млинці, 
пироги, запіканки, піца), крім канапок, 

хлібців хрустких, вафельних облаток, #, 

сухарів, тостів, пряних або підсолених 

екструдованих або здутих виробів 

10.72.19-40.00 Вафельних • Печиво (крім цілком чи частково 

покритого шоколадом чи іншими 

сумішами, з умістом какао, здобного 

печива, вафель і # облаток) 

10.72.19-90.00 Вафельних • Вироби хлібобулочні (зокрема млинці, 
пироги, запіканки, піца), крім канапок, 

хлібців хрустких, # облаток, вафель, 

сухарів, тостів, пряних або підсолених 

екструдованих або здутих виробів 

26.20.13 Введення • Машини автоматичного обробляння 

інформації цифрові, що мають в одному 

корпусі принаймні центральний блок 

обробляння інформації, пристрої # та 

виведення, комбіновані чи ні 

26.20.13-00.00 Введення • Машини автоматичного обробляння 

інформації цифрові, що мають в одному 

корпусі принаймні центральний блок 

обробляння інформації, пристрої # та 

виведення, комбіновані чи ні 

26.20.15 Введення • Машини автоматичного обробляння 

інформації цифрові інші, що мають або 

не мають в одному корпусі один або два 
з таких пристроїв: запам'ятовувальні 
пристрої, пристрої #, пристрої 
виведення 

26.20.15-00.00 Введення • Машини автоматичного обробляння 

інформації цифрові інші, що мають або 

не мають в одному корпусі один або два 
з таких пристроїв: запам'ятовувальні 
пристрої, пристрої #, пристрої 
виведення 

26.20.16 Введення • Пристрої # та виведення, що мають або 

не мають запам'ятовувальні пристрої в 

одному корпусі 

26.20.16-60.00 Введення • Пристрої # та виведення, що мають або 

не мають запам'ятовувальні пристрої в 

одному корпусі 
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10.11.1 Великої • М'ясо # рогатої худоби, свиней, овець, 

кіз, коней та інших тварин родини 

конячих, свіже чи охолоджене 

10.11.2 Великої • Субпродукти харчові # рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших 

тварин родини конячих, свіжі чи 

охолоджені 

10.11.4 Великої • Вовна заводська та сирі шкури # рогатої 
худоби чи тварин родини кінських, 

овець і кіз 

10.11.5 Великої • Жири # рогатої худоби, овець, кіз і 
свиней 

10.11.11 Великої • М'ясо # рогатої худоби, свіже чи 

охолоджене 

10.11.20 Великої • Субпродукти харчові # рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших 

тварин родини конячих, свіжі чи 

охолоджені 

10.11.20-00.00 Великої • Субпродукти харчові # рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших 

тварин родини конячих, свіжі чи 

охолоджені 

10.11.31 Великої • М'ясо # рогатої худоби, заморожене 

10.11.31-00.00 Великої • М'ясо # рогатої худоби, заморожене 

10.11.39-10.00 Великої • Субпродукти харчові # рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших 

тварин родини конячих, заморожені 

10.11.39-30.00 Великої • М'ясо та харчові субпродукти, інші, 
свіжі, охолоджені чи заморожені 
(зокрема м'ясо та субпродукти кролів, 

зайців), крім жаб'ячих лапок, м'яса та 
субпродуктів свійської птиці, # рогатої 
худоби, свиней, овець, кіз, коней та 
інших тварин родини конячих 

10.11.42 Великої • Шкури та шкурки # рогатої худоби чи 

тварин родини конячих, сирі, цілі 

10.11.42-00.00 Великої • Шкури та шкурки # рогатої худоби чи 

тварин родини конячих, сирі, цілі 

10.11.43 Великої • Шкури та шкурки # рогатої худоби чи 

тварин родини конячих, сирі, інші 

10.11.43-00.00 Великої • Шкури та шкурки # рогатої худоби чи 

тварин родини конячих, сирі, інші 

10.11.50 Великої • Жири # рогатої худоби, овець, кіз і 
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свиней 

10.11.50-70.00 Великої • Жири # рогатої худоби, овець чи кіз; 
сирі чи витоплені 

10.13.12 Великої • М'ясо # рогатої худоби, солене, 
засушене чи копчене 

10.13.12-00.00 Великої • М'ясо # рогатої худоби, солене, 
засушене чи копчене 

10.13.15-85.00 Великої • М'ясо чи субпродукти # рогатої худоби, 

готові чи законсервовані, крім ковбас 
або подібних виробів, готових 

гомогенізованих продуктів, готових 

продуктів з печінки та готових страв 

10.91.10-35.00 Великої • Суміші готові, використовувані для 

годівлі сільськогосподарських тварин 

(крім преміксів): # рогатої худоби 

15.11.3 Великої • Шкіра зі шкур # рогатої худоби чи 

тварин родини конячих, без волосяного 

покриву 

15.11.31 Великої • Шкіра із цілих шкур # рогатої худоби, 

без волосяного покриву 

15.11.31-00.00 Великої • Шкіра із цілих шкур # рогатої худоби, 

без волосяного покриву 

15.11.32 Великої • Шкіра з нецілих шкур # рогатої худоби, 

без волосяного покриву 

15.11.32-00.00 Великої • Шкіра з нецілих шкур # рогатої худоби, 

без волосяного покриву 

26.51.4 Величин • Прилади для вимірювання електричних 

# і йонізівного випромінювання 

26.51.43 Величин • Прилади для вимірювання електричних 

# без записувального пристрою 

26.51.45 Величин • Прилади й апаратура для вимірювання 

або контролювання електричних #, н. в. 

і. у. 

29.31.23-10.00 Велосипедах • Устатковання електричне або що 

працює від батарей, освітлювальне та 
візуальної сигналізації для 

використання у # 

30.91.11-00.00 Велосипеди • Мотоцикли та # з допоміжним 

поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння з робочим об'ємом циліндрів 

не більше ніж 50 см3 

30.92 Велосипеди • # двоколісні та інвалідні коляски 
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30.92.1 Велосипеди • # двоколісні та інші види велосипедів, 

без двигуна 

30.92.10 Велосипеди • # двоколісні та інші види велосипедів, 

без двигуна 

30.92.10-30.00 Велосипеди • # двоколісні та інші види велосипедів 

(зокрема триколісні велосипеди для 

доставляння вантажів), без двигуна, без 
кулькових вальниць/підшипників 

30.92.10-30.00 Велосипеди • Велосипеди двоколісні та інші види 

велосипедів (зокрема триколісні # для 

доставляння вантажів), без двигуна, без 
кулькових вальниць/підшипників 

30.92.10-50.00 Велосипеди • # двоколісні та інші види велосипедів 

(зокрема триколісні велосипеди для 

доставляння вантажів), без двигуна, з 
кульковими вальницями/підшипниками 

30.92.10-50.00 Велосипеди • Велосипеди двоколісні та інші види 

велосипедів (зокрема триколісні # для 

доставляння вантажів), без двигуна, з 
кульковими вальницями/підшипниками 

30.91.11 Велосипеди • Мотоцикли та # з допоміжним 

поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння з робочим об'ємом циліндрів 

не більше ніж 50 см3 

22.11.12 Велосипедів • Шини пневматичні ґумові нові до 

мотоциклів і # 

22.11.12-00.00 Велосипедів • Шини пневматичні ґумові нові до 

мотоциклів і # 

27.40.42-30.00 Велосипедів • Частини електричних портативних 

ліхтарів, що працюють на сухих 

батарейках, акумуляторах, магнето 

(крім призначених для # і автомобілів) 

28.15.21-30.00 Велосипедів • Ланцюги роликові залізні чи сталеві до 

# і мотоциклів 

28.15.21-50.00 Велосипедів • Ланцюги роликові залізні чи сталеві, 
інші (крім призначених для # і 
мотоциклів) 

30.92.1 Велосипедів • Велосипеди двоколісні та інші види #, 

без двигуна 

30.92.3 Велосипедів • Частини та приладдя до двоколісних # 

та інших видів велосипедів, без двигуна; 

частини та приладдя до інвалідних 

колясок 
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30.92.9 Велосипедів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двоколісних # та 
інвалідних колясок 

30.92.10 Велосипедів • Велосипеди двоколісні та інші види #, 

без двигуна 

30.92.10-30.00 Велосипедів • Велосипеди двоколісні та інші види # 

(зокрема триколісні велосипеди для 

доставляння вантажів), без двигуна, без 
кулькових вальниць/підшипників 

30.92.30 Велосипедів • Частини та приладдя до двоколісних # 

та інших видів велосипедів, без двигуна; 

частини та приладдя до інвалідних 

колясок 

30.92.30 Велосипедів • Частини та приладдя до двоколісних 

велосипедів та інших видів #, без 
двигуна; частини та приладдя до 

інвалідних колясок 

30.92.30-10.00 Велосипедів • Рами та вилки до # 

30.92.30-30.00 Велосипедів • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, втулкових гальм, 

кривошипного механізму педалей, 

зірочки заднього колеса з вільним ходом 

до двоколісних #, інших видів 

велосипедів без двигуна та візків 

30.92.30-30.00 Велосипедів • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, втулкових гальм, 

кривошипного механізму педалей, 

зірочки заднього колеса з вільним ходом 

до двоколісних велосипедів, інших 

видів # без двигуна та візків 

30.92.30-90.00 Велосипедів • Частини та приладдя до двоколісних та 

інших видів # без двигуна, інші 

30.92.99 Велосипедів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двоколісних # та 
інвалідних колясок 

30.92.99-00.00 Велосипедів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двоколісних # та 

інвалідних колясок 

33.20.29-10.00 Велосипедів • Монтування двигунів і турбін (крім 

двигунів літаків, дорожніх 

автотранспортних засобів і #) 

30.92.3 Велосипедів • Частини та приладдя до двоколісних 

велосипедів та інших видів #, без 
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двигуна, частини та приладдя до 

інвалідних колясок 

30.92.10-50.00 Велосипедів • Велосипеди двоколісні та інші види # 

(зокрема триколісні велосипеди для 

доставляння вантажів), без двигуна, з 
кульковими вальницями/підшипниками 

28.14.1 Вентилі • Крани, #, клапани та подібні вироби до 

труб, котлів, резервуарів, цистерн і 
подібних виробів 

28.14.12 Вентилі • Крани, #, клапани до раковин, ванн, 

біде, резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв; клапани до радіаторів 

центрального опалення 

28.14.12-35.00 Вентилі • Крани, # та клапани до раковин, ванн, 

біде, резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, 

зворотних, запобіжних чи випускних 

клапанів або до мастилогідравлічних чи 

пневматичних силових трансмісій і 
змішувальних кранів) 

24.42.26-70.00 Вентилями • Фітинги для труб і трубок з алюмінію 

(зокрема муфти, коліна та втулки), крім 

фітингів з #, кранами і клапанами, 

підвісок для підтримання труб, болтів, 

гайок 

27.51.26-50.00 Вентиляторами • Радіатори електричні, конвекційні 
електричні нагрівачі та електрокаміни з 
умонтованими # 

25.99.29-37.00 Вентилятори • # немеханічні, жолоби, гаки та подібні 
вироби із заліза чи сталі, що їх 

використовують у будівельній 

промисловості (крім кованих і 
штампованих) 

27.51.1 Вентилятори • Холодильники та морозильники; 

машини пральні; електроковдри; # 

27.51.15 Вентилятори • #, вентиляційні чи рециркуляційні 
витяжні ковпаки або шафи, побутові 

27.51.15-30.00 Вентилятори • # з електричним двигуном потужністю 

не більше ніж 125 Вт настільні, 
підлогові, настінні, віконні, стельові, 
дахові 

28.25.2 Вентилятори • #, крім настільних, підлогових, 

настінних, віконних, стельових, дахових 

28.25.20 Вентилятори • #, крім настільних, підлогових, 

настінних, віконних, стельових, дахових 



стор. 338 з 1807  

28.25.20-30.00 Вентилятори • # осьові (крім настільних, підлогових, 

настінних, віконних, стельових, дахових 

з електричним двигуном потужністю не 

більше ніж 125 Вт) 

28.25.20-50.00 Вентилятори • # відцентрові (крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, дахових з електричним 

двигуном потужністю не більше ніж 125 

Вт) 

28.25.20-70.00 Вентилятори • #, інші (крім настільних, підлогових, 

настінних, віконних, стельових, дахових 

з електричним двигуном потужністю не 

більше 125 ніж Вт, відцентрових, 

осьових) 

28.13.32 Вентиляторів • Частини повітряних або вакуумних 

помп, повітряних або газових 

компресорів, #, витяжних шаф 

28.13.32-00.00 Вентиляторів • Частини повітряних або вакуумних 

помп, повітряних або газових 

компресорів, #, витяжних шаф 

28.25.12-70.00 Вентиляторні • Установки для кондиціювання повітря 

без умонтованої холодильної установки; 

централізовані установки для 

кондиціювання повітря; доводжувачі зі 
змінною та постійною витратою 

повітря, # доводжувачі (фанкойли) 

27.51.15-80.00 Вентилятором • Шафи вентиляційні чи витяжні з # з 
найбільшим горизонтальним розміром 

не більше ніж 120 см 

33.20.29-50.00 Вентиляції • Монтування непобутового устатковання 

для охолодження та # 

28.25 Вентиляційне • Устатковання холодильне та # 

непобутове 

23.32.12-70.00 Вентиляційні • Вироби будівельні з глини, 

невогнетривкі (зокрема ковпаки для 

димарів, дефлектори, футеровка та 
блоки до димарів, архітектурні оздоби, # 

решітки, планки з глини), крім труб, 

водовідводів і подібних виробів типу 

ринв 

27.51.15 Вентиляційні • Вентилятори, # чи рециркуляційні 
витяжні ковпаки або шафи, побутові 

27.51.15-80.00 Вентиляційні • Шафи # чи витяжні з вентилятором з 
найбільшим горизонтальним розміром 

не більше ніж 120 см 
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28.25.9 Вентиляційного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва непобутового 

холодильного та # устатковання 

28.25.99 Вентиляційного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва непобутового 

холодильного та # устатковання 

28.25.99-00.00 Вентиляційного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва непобутового 

холодильного та # устатковання 

33.12.18 Вентиляційного • Ремонтування та технічне 

обслуговування непобутового 

холодильного та # устатковання 

33.12.18-00.00 Вентиляційного • Ремонтування та технічне 

обслуговування непобутового 

холодильного та # устатковання 

28.94.51-30.00 Веретена • #, рогульки, кільця й бігунки 

23.99.19-20.00 Вермикуліт • # відшарований, спучені глини, 

спінений шлак і подібні спучені 
мінеральні продукти та їх суміші 

11.04.1 Вермут • # та інші ароматизовані вина зі свіжого 

винограду 

11.04.10 Вермут • # та інші ароматизовані вина зі свіжого 

винограду 

10.04.10-00.00 Вермут • # та інші ароматизовані вина зі свіжого 

винограду 

26.51.33-10.00 Верньєри • Мікрометри та штангенциркулі (зокрема 

#, штангенциркулі з циферблатом чи 

електронні) 

28.4 Верстати • Машини та # для обробляння металу 

28.24.11-15.00 Верстати • Дрилі ручні електропневматичні 
(зокрема # свердлильні, для нарізання 

нарізі, для розгортання отворів, 

бурильні молотки та перфоратори) 

28.24.11-50.00 Верстати • # точильні, шліфувальні та стругальні 
ручні, укомплектовані електричним 

двигуном, які працюють від 

зовнішнього джерела живлення 

28.41 Верстати • Машини та # для обробляння металу 

28.41.1 Верстати • # для обробляння металу лазером і 
верстати подібного типу: центри 

оброблювальні для металу та подібні 
верстати для обробляння металу 
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28.41.1 Верстати • Верстати для обробляння металу 

лазером і # подібного типу; центри 

оброблювальні для металу та подібні 
верстати для обробляння металу 

28.41.1 Верстати • Верстати для обробляння металу 

лазером і верстати подібного типу; 

центри оброблювальні для металу та 
подібні # для обробляння металу 

28.41.2 Верстати • # токарні, свердлильні та фрезерні для 

обробляння металу 

28.41.3 Верстати • Машини та # для обробляння металу, 

інші 

28.41.11 Верстати • # для обробляння металу видаленням 

матеріалу за допомогою лазера, 

ультразвуку та подібним способом 

28.41.11-10.00 Верстати • # для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частин матеріалу, що 

працюють з використанням лазерного 

чи іншого світлового або фотонного 

випромінювання 

28.41.11-30.00 Верстати • # для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частин матеріалу, що 

працюють з використанням 

ультразвукових процесів 

28.41.11-50.00 Верстати • # для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частин матеріалу, що 

працюють з використанням 

електророзрядних процесів 

28.41.11-70.00 Верстати • # для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частин матеріалу, що 

працюють з використанням 

електрохімічних, електронно-

променевих, іонно-променевих або 

плазмодугових процесів 

28.41.11-80.00 Верстати • # для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частин матеріалу, що 

працюють з використанням 

ультразвукових процесів, для 

виробництва напівпровідникових 

приладів або електронних інтегрованих 

схем 

28.41.12 Верстати • Центри оброблювальні, # агрегатні 
однопозиційні та багатопозиційні, для 

обробляння металу 

28.41.12-50.00 Верстати • # агрегатні (однопозиційні) для 
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обробляння металу 

28.41.12-70.00 Верстати • # багатопозиційні для обробляння 

металу 

28.41.21 Верстати • # токарні металорізальні 

28.41.21-23.00 Верстати • # токарні з числовим програмним 

керуванням горизонтальні, токарні 
центри 

28.41.21-27.00 Верстати • # токарні горизонтальні з числовим 

програмним керуванням, автоматичні 
токарні верстати (крім токарних 

центрів) 

28.41.21-27.00 Верстати • Верстати токарні горизонтальні з 
числовим програмним керуванням, 

автоматичні токарні # (крім токарних 

центрів) 

28.41.21-29.00 Верстати • # токарні горизонтальні з числовим 

програмним керуванням (крім токарних 

центрів, автоматичних токарних 

верстатів) 

28.41.21-40.00 Верстати • # токарні центрові горизонтальні без 
числового програмного керування 

28.41.21-60.00 Верстати • # токарні, зокрема центри токарні, 
металорізальні (крім горизонтальних 

токарних верстатів) 

28.41.22 Верстати • # для свердління, розточування, 

фрезерування металу; верстати для 

нарізування зовнішньої чи внутрішньої 
нарізі, н. в. і. у. 

28.41.22 Верстати • Верстати для свердління, розточування, 

фрезерування металу; # для нарізування 

зовнішньої чи внутрішньої нарізі, н. в. і. 
у. 

28.41.22-13.00 Верстати • # свердлильні для обробляння металу, з 
числовим програмним керуванням (крім 

агрегатних верстатів з лінійним 

переміщенням) 

28.41.22-17.00 Верстати • # консольно-фрезерні з числовим 

програмним керуванням (крім 

розточувально-фрезерних верстатів) 

28.41.22-23.00 Верстати • # інструментально-фрезерні для 

обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням (крім 

розточувально-фрезерних верстатів, 

консольно-фрезерних верстатів) 
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28.41.22-25.00 Верстати • # фрезерні для обробляння металу, з 
числовим програмним керуванням (крім 

розточувально-фрезерних верстатів, 

консольно-фрезерних та 
інструментально-фрезерних верстатів) 

28.41.22-33.00 Верстати • # агрегатні з лінійним переміщенням 

для обробляння металу свердлінням, 

розточуванням, фрезеруванням, 

нарізуванням зовнішньої чи 

внутрішньої нарізі 

28.41.22-35.00 Верстати • # металорізальні для свердління без 
числового програмного керування (крім 

агрегатних верстатів з лінійним 

переміщенням) 

28.41.22-40.00 Верстати • # розточувальні та розточувально-

фрезерні для обробляння металу, з 
числовим програмним керуванням (крім 

свердлильних верстатів) 

28.41.22-60.00 Верстати • # консольно-фрезерні для обробляння 

металу, без числового програмного 

керування (крім розточувально-

фрезерних верстатів) 

28.41.22-70.00 Верстати • # фрезерні для обробляння металу, без 
числового програмного керування (крім 

розточувально-фрезерних верстатів, 

консольно-фрезерних верстатів) 

28.41.22-80.00 Верстати • # для нарізування зовнішньої чи 

внутрішньої нарізі для обробляння 

металу (крім свердлильних верстатів) 

28.41.23 Верстати • # обдирно-шліфувальні, заточувальні, 
шліфувальні та для інших видів 

остаточного обробляння металу 

28.41.23-05.00 Верстати • # пласкошліфувальні з числовим 

програмним керуванням для обробляння 

металу, у яких позиціонування за будь-

якою віссю може бути налагоджено з 
найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-15.00 Верстати • # для шліфування циліндричних 

поверхонь з числовим програмним 

керуванням для обробляння металу, у 

яких позиціонування за будь-якою віссю 

може бути налагоджено з найменшою 

точністю 0,01 мм 

28.41.23-25.00 Верстати • # шліфувальні, інші, у яких 

позиціонування за будь-якою віссю 

може бути налагоджено з точністю 
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більше ніж 0,01 мм 

28.41.23-35.00 Верстати • # пласкошліфувальні для обробляння 

металу, без числового програмного 

керування, у яких позиціонування за 

будь-якою віссю може бути 

налагоджено з найменшою точністю 

0,01 мм 

28.41.23-45.00 Верстати • # для шліфування циліндричних 

поверхонь для обробляння металу, без 
числового програмного керування, у 

яких позиціонування за будь-якою віссю 

може бути налагоджено з найменшою 

точністю 0,01 мм 

28.41.23-55.00 Верстати • # шліфувальні для обробляння металу, у 

яких позиціонування за будь-якою віссю 

може бути налагоджено з точністю не 
менше ніж 0,01 мм (крім 

пласкошліфувальних верстатів, 

верстатів для шліфування циліндричних 

поверхонь) 

28.41.23-65.00 Верстати • # заточувальні (для заточування 

різальних інструментів) для обробляння 

металу, з числовим програмним 

керуванням 

28.41.23-75.00 Верстати • # заточувальні (для заточування 

різальних інструментів) для обробляння 

металу, без числового програмного 

керування 

28.41.23-85.00 Верстати • # хонінгувальні чи доводжувальні для 

обробляння металу 

28.41.23-95.00 Верстати • # для зняття задирок і полірування 

металу (крім зубообробчих верстатів) 

28.41.24 Верстати • # стругальні, пиляльні, відрізальні та 

для інших видів обробляння металу 

різальним інструментом 

28.41.24-10.00 Верстати • # протягувальні для обробляння металу 

28.41.24-30.00 Верстати • # зуборізальні, зубошліфувальні або 

зубообробчі для обробляння металу, 

металокераміки чи керметів (крім 

верстатів пиляльних, довбальних і 
протягувальних) 

28.41.24-70.00 Верстати • # пиляльні або відрізальні для 

обробляння металу 

28.41.24-90.00 Верстати • # пиляльні, поздовжньо-стругальні або 

довбальні та інші верстати, які 
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працюють з видаленням металу або 

кераміки, н. в. і. у. 

28.41.24-90.00 Верстати • Верстати пиляльні, поздовжньо-

стругальні або довбальні та інші #, які 
працюють з видаленням металу або 

кераміки, н. в. і. у. 

28.41.34 Верстати • # для обробляння металу, 

металокераміки та керметів без 
видалення матеріалу, н. в. і. у. 

28.41.34-10.00 Верстати • # для волочіння прутків, труб, профілів, 

дроту чи подібних металевих виробів, 

металокераміки та керметів 

28.41.34-30.00 Верстати • # нарізенакочувальні для обробляння 

металу, металокераміки та керметів 

28.41.34-50.00 Верстати • # для виготовляння виробів з дроту 

(крім верстатів для волочіння та 
нарізенакочувальних верстатів) 

28.41.34-70.00 Верстати • Машини для виробництва заклепок, 

ротаційно-кувальні машини та токарно-

давильні # для обробляння металу, 

машини для виробництва гнучких труб 

зі спіральної металевої смуги та 

електромагнітоімпульсні металообробчі 
верстати 

28.41.34-70.00 Верстати • Машини для виробництва заклепок, 

ротаційно-кувальні машини та токарно-

давильні верстати для обробляння 

металу, машини для виробництва 

гнучких труб зі спіральної металевої 
смуги та електромагнітоімпульсні 
металообробчі # 

28.49 Верстати • #, інші 

28.49.1 Верстати • # для обробляння каменю, дерева та 
подібних твердих матеріалів 

28.49.11 Верстати • # для обробляння каменю, кераміки, 

бетону та подібних мінеральних 

матеріалів або для холодного 

обробляння скла 

28.49.11-30.00 Верстати • # пиляльні для обробляння каменю, 

кераміки, бетону, асбестоцементу та 
подібних мінеральних матеріалів або 

для холодного обробляння скла 

28.49.11-50.00 Верстати • # шліфувальні та полірувальні для 

обробляння каменю, кераміки, бетону, 

асбестоцементу та подібних 
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мінеральних матеріалів або для 

холодного обробляння скла 

28.49.11-70.00 Верстати • #, інші, для обробляння каменю, 

кераміки, бетону, асбестоцементу та 
подібних мінеральних матеріалів або 

для холодного обробляння скла (крім 

пиляльних, шліфувальних і 
полірувальних верстатів) 

28.49.12 Верстати • # для обробляння дерева, пробки, 

кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів; машини 

для гальванопокриття 

28.49.12-10.00 Верстати • # універсальні для обробляння дерева, 

пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів, 

де оброблювану деталь переміщують 

уручну між операціями 

28.49.12-20.00 Верстати • # універсальні для обробляння дерева, 

пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів, 

де оброблювана деталь автоматично 

переміщується між операціями 

28.49.12-37.00 Верстати • # пиляльні для обробляння дерева, 
пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

(крім стрічкових і дискових пилок) 

28.49.12-50.00 Верстати • # стругальні, фрезерні чи стругально-

калювальні (вирізуванням) для 

обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

28.49.12-63.00 Верстати • # шліфувальні, піскошліфувальні чи 

полірувальні для обробляння дерева, 

пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

28.49.12-65.00 Верстати • # вигинальні чи складальні для 

обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

28.49.12-67.00 Верстати • # свердлильні та довбальні для 

обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

28.49.12-75.00 Верстати • # розколювальні, лущильні чи дробарки 

для обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої ґуми, твердих пластмас і 
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подібних твердих матеріалів 

28.49-12-79.00 Верстати • # для обробляння дерева, пробки, 

кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів, н. в. і. у. 

28.94.13 Верстати • # ткацькі 

28.94.13-00.00 Верстати • # ткацькі 

28.95.11-33.00 Верстати • # комбіновані рулонні поздовжньо-

різальні та перемотувальні для паперу й 

картону (крім верстатів і апаратів 

різальних для плівок) 

28.95.11-35.00 Верстати • # поздовжньо-різальні чи поперечно-

різальні для паперу та картону (крім 

різальних верстатів і апаратів для 

плівок, скомбінованих рулонних 

поздовжньо-різальних і 
перемотувальних верстатів) 

25.73.4 Верстатів • Деталі змінні до ручних інструментів з 
механічним урухомлювачем/приводом 

чи без нього, або до # 

25.73.30-13.00 Верстатів • Напилки, рашпілі та подібні 
інструменти (крім пробійників і 
напилків до #) 

25.73.30-25.00 Верстатів • Труборізи, болторізи, пробійники та 
подібні інструменти (крім пробійників і 
напилків до #, металорізальних 

верстатів, офісних діркопроколювачів, 

пристроїв для пробивання квитків) 

25.73.30-25.00 Верстатів • Труборізи, болторізи, пробійники та 
подібні інструменти (крім пробійників і 
напилків до верстатів, металорізальних 

#, офісних діркопроколювачів, 

пристроїв для пробивання квитків) 

25.73.40 Верстатів • Деталі змінні до ручних інструментів з 
механічним урухомлювачем/приводом 

чи без нього, або до # 

28.41.4 Верстатів • Частини металообробчих # і пристрої до 

них 

28.41.9 Верстатів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і # для обробляння 

металу 

28.41.21-29.00 Верстатів • Верстати токарні горизонтальні з 
числовим програмним керуванням (крім 

токарних центрів, автоматичних 

токарних #) 
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28.41.21-60.00 Верстатів • Верстати токарні, зокрема центри 

токарні, металорізальні (крім 

горизонтальних токарних #) 

28.41.22-13.00 Верстатів • Верстати свердлильні для обробляння 

металу, з числовим програмним 

керуванням (крім агрегатних # з 
лінійним переміщенням) 

28.41.22-17.00 Верстатів • Верстати консольно-фрезерні з 
числовим програмним керуванням (крім 

розточувально-фрезерних #) 

28.41.22-23.00 Верстатів • Верстати інструментально-фрезерні для 

обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням (крім 

розточувально-фрезерних #, консольно-

фрезерних верстатів) 

28.41.22-23.00 Верстатів • Верстати інструментально-фрезерні для 

обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням (крім 

розточувально-фрезерних верстатів, 

консольно-фрезерних #) 

28.41.22-25.00 Верстатів • Верстати фрезерні для обробляння 

металу, з числовим програмним 

керуванням (крім розточувально-

фрезерних #, консольно-фрезерних та 

інструментально-фрезерних верстатів) 

28.41.22-25.00 Верстатів • Верстати фрезерні для обробляння 

металу, з числовим програмним 

керуванням (крім розточувально-

фрезерних верстатів, консольно-

фрезерних та інструментально-

фрезерних #) 

28.41.22-35.00 Верстатів • Верстати металорізальні для свердління 

без числового програмного керування 

(крім агрегатних # з лінійним 

переміщенням) 

28.41.22-40.00 Верстатів • Верстати розточувальні та 

розточувально-фрезерні для обробляння 

металу, з числовим програмним 

керуванням (крім свердлильних #) 

28.41.22-60.00 Верстатів • Верстати консольно-фрезерні для 

обробляння металу, без числового 

програмного керування (крім 

розточувально-фрезерних #) 

28.41.22-70.00 Верстатів • Верстати фрезерні для обробляння 

металу, без числового програмного 

керування (крім розточувально-
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фрезерних #, консольно-фрезерних 

верстатів) 

28.41.22-70.00 Верстатів • Верстати фрезерні для обробляння 

металу, без числового програмного 

керування (крім розточувально-

фрезерних верстатів, консольно-

фрезерних #) 

28.41.22-80.00 Верстатів • Верстати для нарізування зовнішньої чи 

внутрішньої нарізі для обробляння 

металу (крім свердлильних #) 

28.41.23-55.00 Верстатів • Верстати шліфувальні для обробляння 

металу, у яких позиціонування за будь-

якою віссю може бути налагоджено з 
точністю не менше ніж 0,01 мм (крім 

пласкошліфвальних верстатів, # для 

шліфування циліндричних поверхонь) 

28.41.23-55.00 Верстатів • Верстати шліфувальні для обробляння 

металу, у яких позиціонування за будь-

якою віссю може бути налагоджено з 
точністю не менше ніж 0,01 мм (крім 

пласкошліфувальних #, верстатів для 

шліфування циліндричних поверхонь) 

28.41.23-95.00 Верстатів • Верстати для зняття задирок і 
полірування металу (крім зубообробчих 

#) 

28.41.24-30.00 Верстатів • Верстати зуборізальні, зубошліфувальні 
або зубообробчі для обробляння металу, 

металокераміки чи керметів (крім # 

пиляльних, довбальних і 
протягувальних) 

28.41.34-50.00 Верстатів • Верстати для виготовляння виробів з 
дроту (крім # для волочіння та 
нарізенакочувальних верстатів) 

28.41.34-50.00 Верстатів • Верстати для виготовляння виробів з 
дроту (крім верстатів для волочіння та 

нарізенакочувальних #) 

28.41.40 Верстатів • Частини металообробчих # і пристрої до 

них 

28.41.40-30.00 Верстатів • Частини металорізальних # і пристрої до 

них (крім пристроїв для кріплення 

інструментів і саморозкривальних 

головок, кріплень деталей, ділильних 

головок та інших спеціальних пристроїв 

для верстатів) 

28.41.40-30.00 Верстатів • Частини металорізальних верстатів і 
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пристрої до них (крім пристроїв для 

кріплення інструментів і 
саморозкривальних головок, кріплень 

деталей, ділильних головок та інших 

спеціальних пристроїв для #) 

28.41.40-50.00 Верстатів • Частини # для формування металів і 
пристрої до них (крім пристроїв для 

кріплення інструментів і 
саморозкривальних головок, кріплень 

деталей, ділильних головок та інших 

спеціальних пристроїв для верстатів) 

28.41.40-50.00 Верстатів • Частини верстатів для формування 

металів і пристрої до них (крім 

пристроїв для кріплення інструментів і 
саморозкривальних головок, кріплень 

деталей, ділильних головок та інших 

спеціальних пристроїв для #) 

28.41.40-70.00 Верстатів • Частини #, що працюють з 
використанням ультразвукових 

процесів, і пристрої до них 

28.41.99 Верстатів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і # для обробляння 

металу 

28.41.99-00.00 Верстатів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і # для обробляння 

металу 

28.49.9 Верстатів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # 

28.49.11-70.00 Верстатів • Верстати, інші, для обробляння каменю, 

кераміки, бетону, асбестоцементу та 
подібних мінеральних матеріалів або 

для холодного обробляння скла (крім 

пиляльних, шліфувальних і 
полірувальних #) 

28.49.21 Верстатів • Пристрої для кріплення інструментів та 

саморозкривальні головки до # 

28.49.21-10.00 Верстатів • Оправки, цангові патрони та втулки до # 

і ручних інструментів 

28.49.21-30.00 Верстатів • Пристрої для кріплення інструментів 

для токарних # (крім оправок, цангових 

патронів і втулок) 

28.49.21-70.00 Верстатів • Головки саморозкривальні для # і 
ручних інструментів 

28.49.22-30.00 Верстатів • Пристрої затискальні та арматура 

спеціальної призначеності; комплекти 
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стандартних затискальних пристроїв і 
складників арматури до # і ручних 

інструментів 

28.49.22-50.00 Верстатів • Пристрої для кріплення оброблюваних 

деталей до токарних # (крім 

затискальних пристроїв і арматури 

спеціальної призначеності; комплектів 

стандартних затискальних пристроїв і 
складників арматури) 

28.49.22-70.00 Верстатів • Пристрої для кріплення оброблюваних 

деталей до # і ручних інструментів (крім 

затискальних пристроїв і арматури 

спеціальної призначеності; комплектів 

стандартних затискальних пристроїв і 
складників арматури, пристроїв для 

кріплення оброблюваних деталей до 

токарних верстатів) 

28.49.22-70.00 Верстатів • Пристрої для кріплення оброблюваних 

деталей до верстатів і ручних 

інструментів (крім затискальних 

пристроїв і арматури спеціальної 
призначеності; комплектів стандартних 

затискальних пристроїв і складників 

арматури, пристроїв для кріплення 

оброблюваних деталей до токарних #) 

28.49.23 Верстатів • Головки ділильні та інші спеціальні 
пристрої до # 

28.49.23-00.00 Верстатів • Головки ділильні та інші спеціальні 
пристрої до # 

28.49.24 Верстатів • Частини # для обробляння дерева, 
пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

та пристрої до них 

28.49.24-30.00 Верстатів • Частини # підкатегорії 28.49.11 і 
пристрої до них 

28.49.24-50.00 Верстатів • Частини # підтипів 28.49.12-10.00 - 

28.49.12-79.00 і пристрої до них 

28.49.99 Верстатів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # 

28.49.99-00.00 Верстатів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # 

28.94.51-50.00 Верстатів • Частини ткацьких # і пристрої до них 

або їхніх допоміжних пристроїв 

(зокрема човники, прядильні диски до 

ткацьких верстатів, ремізки та ремізні 
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рамки) 

28.94.51-50.00 Верстатів • Частини ткацьких верстатів і пристрої 
до них або їхніх допоміжних пристроїв 

(зокрема човники, прядильні диски до 

ткацьких #, ремізки та ремізні рамки) 

28.95.11-33.00 Верстатів • Верстати комбіновані рулонні 
поздовжньо-різальні та перемотувальні 
для паперу й картону (крім # і апаратів 

різальних для плівок) 

28.95.11-35.00 Верстатів • Верстати поздовжньо-різальні чи 

поперечно-різальні для паперу та 
картону (крім різальних # і апаратів для 

плівок, скомбінованих рулонних 

поздовжньо-різальних і 
перемотувальних верстатів) 

28.95.11-35.00 Верстатів • Верстати поздовжньо-різальні чи 

поперечно-різальні для паперу та 
картону (крім різальних верстатів і 
апаратів для плівок, скомбінованих 

рулонних поздовжньо-різальних і 
перемотувальних #) 

28.95.11-37.00 Верстатів • Машини гільйотинні для паперу та 

картону (крім різальних # і апаратів для 

плівок, скомбінованих рулонних 

поздовжньо-різальних і 
перемотувальних верстатів, 

поздовжньо-різальних або поперечно-

різальних верстатів) 

28.95.11-37.00 Верстатів • Машини гільйотинні для паперу та 

картону (крім різальних верстатів і 
апаратів для плівок, скомбінованих 

рулонних поздовжньо-різальних і 
перемотувальних #, поздовжньо-

різальних або поперечно-різальних 

верстатів) 

28.95.11-37.00 Верстатів • Машини гільйотинні для паперу та 

картону (крім різальних верстатів і 
апаратів для плівок, скомбінованих 

рулонних поздовжньо-різальних і 
перемотувальних верстатів, 

поздовжньо-різальних або поперечно-

різальних #) 

28.99.20-40.00 Верстатів • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для виробництва 

напівпровідникових приладів або 

електронних інтегрованих схем (крім # 

для обробляння будь-яких матеріалів 
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видаленням частин матеріалу, що 

працюють з використанням 

ультразвукових процесів) 

33.12.22 Верстатів • Ремонтування та технічне 

обслуговування металообробчих машин 

і # 

33.12.22-00.00 Верстатів • Ремонтування та технічне 

обслуговування металообробних машин 

і # 

33.12.29-10.00 Верстатів • Ремонтування та технічне 

обслуговування # для оброблення 

деревини, пробки, кістки, твердої ґуми 

та подібних твердих матеріалів 

33.20.29-70.00 Верстатів • Монтування # для обробляння дерева, 
пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

33.20.32 Верстатів • Монтування машин і # для обробляння 

металу 

33.20.32-00.00 Верстатів • Монтування машин і # для обробляння 

металу 

28.41.12-40.00 Вертикальні • Центри оброблювальні # для металу 

30.30.3 Вертольоти • # та літаки 

30.30.31 Вертольоти • # 

30.30.31-00.00 Вертольоти • # 

30.30.50-30.00 Вертольотів • Пропелери та ґвинтиносії та їхні 
частини до дирижаблів, планерів та 
інших безмоторних повітряних 

літальних апаратів, # і літаків 

30.30.50-50.00 Вертольотів • Шасі та їхні частини до дирижаблів, 

планерів, дельтапланів та інших 

безмоторних повітряних літальних 

апаратів, #, літаків, космічних літальних 

апаратів і космічних ракет-носіїв 

30.30.60-50.00 Вертольотів • Відновлювання цивільних # 

30.30.60-70.00 Вертольотів • Відновлювання цивільних літаків та 

інших повітряних літальних апаратів 

(крім #, авіаційних двигунів) 

15.20.40-20.00 Верх • # взуття та його частини (крім жорстких 

деталей), з натуральної шкіри 

15.20.40-50.00 Верх • # взуття та його частини (крім жорстких 

деталей, виготовлених з натуральної 
шкіри) 
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32.50.22-39.2 Верхні • Системи ортезів на # кінцівки: ортези 

шарнірні (апарати), ортези безшарнірні 
(тутори) 

32.50.23-00.02 Верхні • Вироби комплектувальні до ортезів на # 

кінцівки 

14.13 Верхній • Одяг # інший 

14.13.1 Верхній • Одяг # трикотажний 

14.13.2 Верхній • Одяг # інший, чоловічий і хлопчачий 

14.13.3 Верхній • Одяг # інший, жіночий і дівчачий 

32.50.22-39.74 Верхніх • Засоби для захисту тулуба чи всього 

тіла: кінцівок, частин тіла (подушки 

абдукційні, косинки, обтуратори, 

суспензорії); чохли для кукс # і нижніх 

кінцівок; оболонки (зокрема гелеві), для 

кукс верхніх та нижніх кінцівок; 

вкладки з силіконової композиції для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення 

протезів молочної залози 

32.50.22-39.74 Верхніх • Засоби для захисту тулуба чи всього 

тіла: кінцівок, частин тіла (подушки 

абдукційні, косинки, обтуратори, 

суспензорії); чохли для кукс верхніх і 
нижніх кінцівок; оболонки (зокрема 
гелеві), для кукс # та нижніх кінцівок; 

вкладки з силіконової композиції для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення 

протезів молочної залози 

32.50.22-39.74 Верхніх • Засоби для захисту тулуба чи всього 

тіла: кінцівок, частин тіла (подушки 

абдукційні, косинки, обтуратори, 

суспензорії); чохли для кукс верхніх і 
нижніх кінцівок; оболонки (зокрема 
гелеві), для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок; вкладки з силіконової 
композиції для кукс # і нижніх кінцівок; 

подушки протипролежневі; ліфи для 

кріплення протезів молочної залози 

32.50.22-90.1 Верхніх • Системи протезів # кінцівок 

32.50.23-00.04 Верхніх • Вироби комплектувальні до протезів # 

кінцівок 

14.13.9 Верхнього • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # одягу 

14.13.99 Верхнього • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва # одягу 

14.13.99-00.00 Верхнього • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # одягу 

28.92.26 Верхньої • Лопати механічні, екскаватори та 

одноківшові навантажувачі, з 
обертанням # частини на 360°, 

самохідні, крім фронтальних 

одноківшових навантажувачів 

28.92.26-00.00 Верхньої • Лопати механічні, екскаватори та 

одноківшові навантажувачі, з 
обертанням # частини на 360°, 

самохідні, крім фронтальних 

одноківшових навантажувачів 

32.50.22-39.71 Верхньої • Засоби для захисту ділянки ліктьового 

суглоба чи # кінцівки (зокрема 

налокітники) 

15.20.11 Верхом • Взуття водонепроникне, з підошвою та 
ґумовим чи пластмасовим #, крім взуття 

з захисною металевою пластинкою 

15.20.11-00.00 Верхом • Взуття водонепроникне, з ґумовим чи 

пластмасовим #, крім взуття з захисною 

металевою пластинкою 

15.20.12 Верхом • Взуття з підошвою та ґумовим чи 

пластмасовим #, крім водонепроникного 

чи спортивного 

15.20.12-10.00 Верхом • Сандалі з підошвою та ґумовим чи 

пластмасовим # (зокрема в'єтнамки, 

шльопанці) 

15.20.12-31.00 Верхом • Взуття повсякденне з ґумовим чи 

пластмасовим # 

15.20.12-37.00 Верхом • Тапочки та інше кімнатне взуття, 

(зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, 
кімнатні туфлі без задників), з ґумовою 

чи пластмасовою підошвою та 
пластмасовим # 

15.20.13 Верхом • Взуття з # з натуральної шкіри, крім 

спортивного взуття, взуття з захисною 

металевою пластинкою та різне 
спеціалізоване взуття 

15.20.13-30.00 Верхом • Взуття, на дерев'яній основі та з # з 
натуральної шкіри (зокрема клоги), без 
внутрішньої устілки чи без захисної 
металевої пластинки 

15.20.13-51.00 Верхом • Взуття повсякденне чоловіче, зокрема 
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чоботи та черевики, з # з натуральної 
шкіри (крім водонепроникного взуття та 
взуття із захисною металевою 

пластинкою) 

15.20.13-52.00 Верхом • Взуття повсякденне жіноче (зокрема 

чоботи та черевики, з # з натуральної 
шкіри), крім водонепроникного взуття 

та взуття із захисною металевою 

пластинкою 

15.20.13-53.00 Верхом • Взуття повсякденне дитяче (зокрема 
чоботи та черевики, з # з натуральної 
шкіри), крім водонепроникного взуття 

та взуття із захисною металевою 

пластинкою) 

15.20.13-61.00 Верхом • Сандалі чоловічі, зокрема в'єтнамки, 

шльопанці, з # з натуральної шкіри 

15.20.13-62.00 Верхом • Сандалі жіночі, зокрема в'єтнамки, 

шльопанці, з # з натуральної шкіри 

15.20.13-63.00 Верхом • Сандалі дитячі, зокрема в'єтнамки, 

шльопанці, з # з натуральної шкіри 

15.20.13-70.00 Верхом • Тапочки та інше кімнатне взуття 

(зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, 
кімнатні туфлі без задників), з 
підошвою з ґуми; пластмаси чи 

натуральної шкіри та з # з натуральної 
шкіри 

15.20.13-80.00 Верхом • Взуття на підошві з дерева, корка чи з 
інших матеріалів та з # з натуральної 
шкіри (крім взуття на підошві з ґуми, 

пластмаси чи натуральної шкіри) 

15.20.14 Верхом • Взуття з # з текстильних матеріалів, 

крім спортивного взуття 

15.20.14-45.00 Верхом • Взуття на підошві з ґуми, пластмаси чи 

натуральної шкіри та з текстильним # 

(крім тапочок та іншого кімнатного 

взуття, спортивного взуття) 

15.20.14-46.00 Верхом • Взуття з текстильним # (крім взуття на 
підошві з дерева; корка; ґуми; пластмаси 

чи натуральної шкіри, тапочок та 
іншого кімнатного взуття) 

15.20.31-20.00 Верхом • Взуття (зокрема водонепроникне) із 
захисною металевою пластинкою на 

підошві та з ґумовим чи пластмасовим # 

15.20.31-50.00 Верхом • Взуття із захисною металевою 

пластинкою, на підошві з ґуми, 
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пластмаси чи натуральної шкіри та з # з 
натуральної шкіри 

15.20.40-80.00 Верху • Частини взуття (крім #), з інших 

матеріалів 

16.29.14-10.00 Верху • Частини взуття дерев'яні (крім #, 

жорстких деталей) 

10.82.22-33.00 Вершками • Шоколад, у блоках, плитках чи брусках 

з начинкою (зокрема з #, лікером або 

плодовою пастою), крім шоколадного 

печива 

10.51.1 Вершки • Молоко та #, рідинні, оброблені 

10.51.12 Вершки • # з умістом жиру більше ніж 6 %, 

неконцентровані, непідсолоджені 

10.51.12-10.00 Вершки • # з умістом жиру більше ніж 6 мас. %, 

але не більше від 21 мас. %, 

неконцентровані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакованнях з чистим умістом не більше 

ніж 2 л 

10.51.12-20.00 Вершки • # з умістом жиру більше ніж 6 мас. %, 

але не більше від 21 мас. %, 

неконцентровані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакованнях з чистим умістом більше 
ніж 2 л 

10.51.12-30.00 Вершки • # з умістом жиру більше ніж 21 мас. %, 

неконцентровані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакованнях з чистим умістом не більше 

від 2 л 

10.51.12-40.00 Вершки • # з умістом жиру більше ніж 21 мас. %, 

неконцентровані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакованнях з чистим умістом більше 
ніж 2 л 

10.51.21-30.00 Вершки • Молоко знежирене в порошку (молоко 

та # у твердих формах, з умістом жиру 

не більше ніж 1,5 мас. %), у первинних 

пакованнях не більше ніж 2,5 кг 

10.51.21-60.00 Вершки • Молоко знежирене у порошку (молоко 

та # у твердих формах, з умістом жиру 

не більше ніж 1,5 мас. %), у первинних 

пакованнях більше ніж 2,5 кг 

10.51.22-30 Вершки • Молоко незбиране в порошку чи # 

незбирані в порошку (молоко та вершки 
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у твердих формах, з умістом жиру 

більше ніж 1,5 мас. %), у первинних 

пакованнях не більше ніж 2,5 кг 

10.51.22-30 Вершки • Молоко незбиране в порошку чи вершки 

незбирані в порошку (молоко та # у 

твердих формах, з умістом жиру більше 
ніж 1,5 мас. %), у первинних пакованнях 

не більше ніж 2,5 кг 

10.51.22-30.09 Вершки • Молоко незбиране у порошку чи # 

незбирані в порошку (молоко та вершки 

у твердих формах, з умістом жиру 

більше ніж 1,5 мас. %), у первинних 

пакованнях не більше ніж 2,5 кг, інше 

10.51.22-30.09 Вершки • Молоко незбиране у порошку чи 

вершки незбирані в порошку (молоко та 
# у твердих формах, з умістом жиру 

більше ніж 1,5 мас. %), у первинних 

пакованнях не більше ніж 2,5 кг, інше 

10.51.22-60.00 Вершки • Молоко незбиране в порошку чи # 

незбирані в порошку (молоко та вершки 

у твердих формах, з умістом жиру 

більше ніж 1,5 мас. %), у первинних 

пакованнях більше ніж 2,5 кг 

10.51.22-60.00 Вершки • Молоко незбиране в порошку чи вершки 

незбирані в порошку (молоко та # у 

твердих формах, з умістом жиру більше 
ніж 1,5 мас. %), у первинних пакованнях 

більше ніж 2,5 кг 

10.51.51 Вершки • Молоко та #, концентровані, з доданням 

чи без додання цукру або іншого 

підсолоджувача, не в твердих формах 

10.51.51-04.00 Вершки • Молоко та #, згущені, непідсолоджені 

10.51.51-08.00 Вершки • Молоко та #, згущені, підсолоджені 

28.93.11 Вершків • Сепаратори відцентрові для 

відокремлювання # 

28.93.11-00.00 Вершків • Сепаратори відцентрові для 

відокремлювання # 

32.50.13-80.00 Вершків • Центрифуги, використовувані в 

лабораторіях (крім сепараторів для # і 
сушарок для білизни) 

10.51.3 Вершкове • Масло # та молочні пасти 

10.51.30 Вершкове • Масло # та молочні пасти 

10.51.30-30.00 Вершкове • Масло # з умістом жиру не більше ніж 
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85 мас. % 

10.51.30-50.00 Вершкове • Масло # з умістом жиру більше ніж 85 

мас. % та інші жири, одержувані з 
молока (крім паст молочних з умістом 

жиру менше ніж 80 мас. %) 

30.12.19 Веслові • Човни прогулянкові чи спортивні, інші; 
човни # та каное 

30.12.19-70.00 Веслові • Засоби плавучі для дозвілля та спорту, 

інші, н. в. і. у.; човни # та каное 

26.60.13 Ветеринарії • Апарати, що використовують 

ультрафіолетове чи інфрачервоне 
випромінювання, застосовувані у 

медицині, хірургії, стоматології чи # 

26.60.13-00.00 Ветеринарії • Апарати, що використовують 

ультрафіолетове чи інфрачервоне 
випромінювання, застосовувані у 

медицині, хірургії, стоматології чи # 

32.50.13-11.00 Ветеринарії • Шприци, з голками чи без голок, 

призначені для використовування в 

медицині, хірургії, стоматології чи # 

32.50.13-13.00 Ветеринарії • Голки трубчасті, призначені для 

використовування в медицині, хірургії, 
стоматології чи # 

32.50.13-15.00 Ветеринарії • Голки для накладання швів, призначені 
для використовування в медицині, 
хірургії, стоматології чи # 

32.50.13-17.00 Ветеринарії • Голки, катетери, зонди та подібні 
вироби (крім голок трубчастих і голок 

для накладання швів), призначені для 

використовування в медицині, хірургії, 
стоматології чи # 

32.50.50-20.00 Ветеринарії • Препарати у формі гелю, що їх 

використовують у медицині чи # для 

змащування під час хірургічних 

операцій чи медичних оглядів або для 

зчіплювання тіла з медичними 

інструментами 

26.51.51-10.00 Ветеринарних • Термометри рідинні безпосереднього 

зчитування (крім поєднаних з іншими 

інструментами, медичних або # 

термометрів) 

26.60.11-15.00 Ветеринарних • Апаратура, що базується на 

використанні рентгенівського 

випромінювання для медичних, 

хірургічних, стоматологічних і # потреб 
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(зокрема апаратура для радіографії та 
радіотерапії) 

26.60.11-19.00 Ветеринарних • Апаратура, що базується на 

використанні рентгенівського 

випромінювання (крім призначеної для 

медичних, хірургічних, стоматологічних 

і # потреб) 

26.60.11-30.00 Ветеринарних • Апаратура, що базується на 

використанні альфа-, бета- чи гамма-

випромінювання, для медичних, 

хірургічних, стоматологічних і # потреб 

чи для іншої призначеності (зокрема 

апаратура для радіографії та 
радіотерапії) 

31.00.11-55.00 Ветеринарних • Сидіння поворотні, оббиті, з пристроєм 

регулювання висоти, зі спинкою й 

оснащені коліщатками чи полоззям 

(крім медичних, хірургічних, 

стоматологічних або # сидінь, 

перукарських чи подібних крісел) 

31.00.11-59.00 Ветеринарних • Сидіння поворотні, необбиті, з 
пристроєм регулювання висоти (крім 

сидінь з коліщатками чи полоззям, 

медичних, хірургічних, стоматологічних 

або # сидінь, перукарських чи подібних 

крісел) 

31.00.11-70.00 Ветеринарних • Сидіння оббиті, з металевим каркасом 

(крім поворотних сидінь, медичних, 

хірургічних, стоматологічних або # 

сидінь, перукарських чи подібних крісел 

до мототранспортних засобів, до 

повітряних літальних апаратів) 

31.00.11-90.00 Ветеринарних • Сидіння необбиті, з металевим каркасом 

(крім медичних, хірургічних, 

стоматологічних або # сидінь, 

перукарських чи подібних крісел, 

поворотних сидінь) 

31.00.20-30.00 Ветеринарних • Частини металевих меблів, крім частин 

до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або # меблів, сидінь, 

перукарських крісел - до спеціально 

сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.20-50.00 Ветеринарних • Частини дерев'яних меблів, крім частин 

до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або # меблів, сидінь, 
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перукарських крісел - до спеціально 

сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.20-90.00 Ветеринарних • Частини інших, ніж з дерева чи металу 

меблів, крім частин до медичних, 

хірургічних, стоматологічних або # 

меблів, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.09.14-30.00 Ветеринарних • Меблі з пластмаси, крім медичних, 

хірургічних, стоматологічних або # 

меблів - корпусів і шаф, спеціально 

сконструйованих до високоякісних 

акустичних систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

32.50.3 Ветеринарні • Меблі медичні, хірургічні, 
стоматологічні та #; крісла 
парикмахерські та подібні крісла; їхні 
частини 

32.50.13-40.00 Ветеринарні • Термометри медичні чи #, рідинні, 
безпосереднього зчитування (крім 

поєднаних з іншими інструментами) 

32.50.30 Ветеринарні • Меблі медичні, хірургічні, 
стоматологічні та #; крісла 
парикмахерські та подібні крісла; їхні 
частини 

32.50.30-50 Ветеринарні • Меблі медичні, хірургічні та # і їхні 
частини (крім столів і стільців, 

призначених спеціально для рентгену) 

32.50.30-50.99 Ветеринарні • Меблі медичні, хірургічні та # і їхні 
частини (крім столів і стільців, 

призначених спеціально для рентгену), 

інші 

21.20.21-60.00 Ветеринарної • Вакцини для # медицини 

15.20.12-10.00 В'єтнамки • Сандалі з підошвою та ґумовим чи 

пластмасовим верхом (зокрема #, 

шльопанці) 

15.20.13-61.00 В'єтнамки • Сандалі чоловічі, зокрема #, шльопанці, 
з верхом з натуральної шкіри 

15.20.13-62.00 В'єтнамки • Сандалі жіночі, зокрема #, шльопанці, з 
верхом з натуральної шкіри 

15.20.13-63.00 В'єтнамки • Сандалі дитячі, зокрема #, шльопанці, з 
верхом з натуральної шкіри 
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10.39.24 Вживання • Плоди та горіхи, законсервовані, для 

тимчасового зберігання, не для 

безпосереднього # в їжу 

10.39.24-30.00 Вживання • Плоди та горіхи, інші, законсервовані 
для тимчасового зберігання діоксидом 

сірки чи в розсолі, у сірчистій воді чи в 

інших консервувальних розчинах, але 
непридатні для безпосереднього # в їжу 

14.13.4 Вжитку • Одяг ношений та інші вироби, що були 

у # 

14.13.40 Вжитку • Одяг ношений та інші вироби, що були 

у # 

14.13.40-00.00 Вжитку • Одяг ношений та інші вироби, що були 

у # 

25.40.12-50.00 Взаємозамінним • Дробовики-рушниці, ґвинтівки, 

карабіни та зброя, яку заряджають з 
дула (зокрема рушниці для полювання 

на качок (рушниці для плоскодонок), 

комбіновані рушниці з # гладким і 
нарізним стволом, зброя спортивна, 

виконана у формі палиці), крім 

військової вогнепальної зброї 

25.73.60-18.00 Взаємозамінювані • Інструменти для буріння порід або 

ґрунтів, # та частини до них, з робочою 

частиною з матеріалів інших, ніж 

спечені карбіди металів чи з 
металокераміки 

14.31.10-90.00 Взуття • Вироби панчішно-шкарпеткові та #, 

трикотажні (зокрема шкарпетки), крім 

жіночих панчіх і гольфів з лінійною 

щільністю менше ніж 67 децитексів, 

колготок та панчіх, взуття з 
прикріпленою підошвою 

14.31.10-90.00 Взуття • Вироби панчішно-шкарпеткові та 
взуття, трикотажні (зокрема 

шкарпетки), крім жіночих панчіх і 
гольфів з лінійною щільністю менше 

ніж 67 децитексів, колготок та панчіх, # 

з прикріпленою підошвою 

15.2 Взуття • # 

15.12.12 Взуття • Вироби дорожні з натуральної чи 

композиційної шкіри, пластмасових 

листів, текстильних матеріалів, 

вулканізованої фібри чи картону, 

набори дорожні для особистої гігієни, 

шиття або чищення # чи одягу 
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15.12.12-70.00 Взуття • Набори дорожні для особистої гігієни, 

шиття або чищення # чи одягу (крім 

манікюрних наборів) 

15.20 Взуття • # 

15.20.1 Взуття • # різне, крім спортивного, захисного та 

ортопедичного 

15.20.2 Взуття • # спортивне 

15.20.3 Взуття • # захисне та іншої призначеності, н. в. і. 
у. 

15.20.4 Взуття • Частини шкіряного #; устілки вкладні, 
устілки під п'ятку й подібні знімні 
деталі; гетри, гамаші й подібні вироби 

та їхні частини 

15.20.9 Взуття • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # 

15.20.11 Взуття • # водонепроникне, з підошвою та 
гумовим чи пластмасовим верхом, крім 

взуття з захисною металевою 

пластинкою 

15.20.11 Взуття • Взуття водонепроникне, з підошвою та 
гумовим чи пластмасовим верхом, крім 

# з захисною металевою пластинкою 

15.20.11-00.00 Взуття • Взуття водонепроникне, з гумовим чи 

пластмасовим верхом, крім # з захисною 

металевою пластинкою 

15.20.12 Взуття • # з підошвою та гумовим чи 

пластмасовим верхом, крім 

водонепроникного чи спортивного 

15.20.12-31.00 Взуття • # повсякденне з ґумовим чи 

пластмасовим верхом 

15.20.12-37.00 Взуття • Тапочки та інше кімнатне #, (зокрема 
кімнатні туфлі, бальні туфлі, кімнатні 
туфлі без задників), з ґумовою чи 

пластмасовою підошвою та 
пластмасовим верхом 

15.20.13 Взуття • # з верхом з натуральної шкіри, крім 

спортивного взуття, взуття з захисною 

металевою пластинкою та різне 
спеціалізоване взуття 

15.20.13 Взуття • Взуття з верхом з натуральної шкіри, 

крім спортивного #, взуття з захисною 

металевою пластинкою та різне 
спеціалізоване взуття 
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15.20.13 Взуття • Взуття з верхом з натуральної шкіри, 

крім спортивного взуття, # з захисною 

металевою пластинкою та різне 
спеціалізоване взуття 

15.20.13 Взуття • Взуття з верхом з натуральної шкіри, 

крім спортивного взуття, взуття з 
захисною металевою пластинкою та 

різне спеціалізоване # 

15.20.13-30.00 Взуття • #, на дерев'яній основі та з верхом з 
натуральної шкіри (зокрема клоги), без 
внутрішньої устілки чи без захисної 
металевої пластинки 

15.20.13-51.00 Взуття • # повсякденне чоловіче, зокрема чоботи 

та черевики, з верхом з натуральної 
шкіри (крім водонепроникного взуття та 
взуття із захисною металевою 

пластинкою) 

15.20.13-51.00 Взуття • Взуття повсякденне чоловіче, зокрема 

чоботи та черевики, з верхом з 
натуральної шкіри (крім 

водонепроникного # та взуття із 
захисною металевою пластинкою) 

15.20.13-51.00 Взуття • Взуття повсякденне чоловіче, зокрема 

чоботи та черевики, з верхом з 
натуральної шкіри (крім 

водонепроникного взуття та # із 
захисною металевою пластинкою) 

15.20.13-52.00 Взуття • Взуття повсякденне жіноче (зокрема 

чоботи та черевики, з верхом з 
натуральної шкіри), крім 

водонепроникного # та взуття із 
захисною металевою пластинкою 

15.20.13-52.00 Взуття • Взуття повсякденне жіноче (зокрема 
чоботи та черевики, з верхом з 
натуральної шкіри), крім 

водонепроникного взуття та # із 
захисною металевою пластинкою 

15.20.13-53.00 Взуття • # повсякденне дитяче (зокрема чоботи 

та черевики, з верхом з натуральної 
шкіри), крім водонепроникного взуття 

та взуття із захисною металевою 

пластинкою) 

15.20.13-53.00 Взуття • Взуття повсякденне дитяче (зокрема 
чоботи та черевики, з верхом з 
натуральної шкіри), крім 

водонепроникного # та взуття із 
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захисною металевою пластинкою) 

15.20.13-53.00 Взуття • Взуття повсякденне дитяче (зокрема 
чоботи та черевики, з верхом з 
натуральної шкіри), крім 

водонепроникного взуття та # із 
захисною металевою пластинкою) 

15.20.13-70.00 Взуття • Тапочки та інше кімнатне # (зокрема 
кімнатні туфлі, бальні туфлі, кімнатні 
туфлі без задників), з підошвою з ґуми; 

пластмаси чи натуральної шкіри та з 
верхом з натуральної шкіри 

15.20.13-80.00 Взуття • # на підошві з дерева, корка чи з інших 

матеріалів та з верхом з натуральної 
шкіри (крім взуття на підошві з ґуми, 

пластмаси чи натуральної шкіри) 

15.20.13-80.00 Взуття • Взуття на підошві з дерева, корка чи з 
інших матеріалів та з верхом з 
натуральної шкіри (крім # на підошві з 
ґуми, пластмаси чи натуральної шкіри) 

15.20.14 Взуття • # з верхом з текстильних матеріалів, 

крім спортивного взуття 

15.20.14 Взуття • Взуття з верхом з текстильних 

матеріалів, крім спортивного # 

15.20.14-44.00 Взуття • Тапочки та інше кімнатне # (зокрема 
кімнатні туфлі, бальні туфлі, кімнатні 
туфлі без задників) 

15.20.14-45.00 Взуття • # на підошві з ґуми, пластмаси чи 

натуральної шкіри та з текстильним 

верхом (крім тапочок та іншого 

кімнатного взуття, спортивного взуття) 

15.20.14-45.00 Взуття • Взуття на підошві з ґуми, пластмаси чи 

натуральної шкіри та з текстильним 

верхом (крім тапочок та іншого 

кімнатного #, спортивного взуття) 

15.20.14-45.00 Взуття • Взуття на підошві з ґуми, пластмаси чи 

натуральної шкіри та з текстильним 

верхом (крім тапочок та іншого 

кімнатного взуття, спортивного #) 

15.20.14-46.00 Взуття • # з текстильним верхом (крім взуття на 
підошві з дерева; корка; ґуми; пластмаси 

чи натуральної шкіри, тапочок та 
іншого кімнатного взуття) 

15.20.14-46.00 Взуття • Взуття з текстильним верхом (крім # на 

підошві з дерева; корка; ґуми; пластмаси 

чи натуральної шкіри, тапочок та 



стор. 365 з 1807  

іншого кімнатного взуття) 

15.20.14-46.00 Взуття • Взуття з текстильним верхом (крім 

взуття на підошві з дерева, корка; ґуми; 

пластмаси чи натуральної шкіри, 

тапочок та іншого кімнатного #) 

15.20.21 Взуття • # для тенісу, баскетболу, гімнастики, 

тренувань і подібне взуття 

15.20.21 Взуття • Взуття для тенісу, баскетболу, 

гімнастики, тренувань і подібне # 

15.20.21-00.00 Взуття • # для тенісу, баскетболу, гімнастики, 

тренувань і подібне взуття 

15.20.21-00.00 Взуття • Взуття для тенісу, баскетболу, 

гімнастики, тренувань і подібне # 

15.20.29 Взуття • # спортивне інше, крім ковзанів і 
спеціального взуття для лиж 

15.20.29 Взуття • Взуття спортивне інше, крім ковзанів і 
спеціального # для лиж 

15.20.29-00.00 Взуття • # спортивне інше, крім ковзанів і 
спеціального взуття для лиж 

15.20.29-00.00 Взуття • Взуття спортивне інше, крім ковзанів і 
спеціального # для лиж 

15.20.31 Взуття • # із захисною металевою пластинкою 

15.20.31-20.00 Взуття • # (зокрема водонепроникне) із захисною 

металевою пластинкою, на підошві та 
гумовим чи пластмасовим верхом 

15.20.31-50.00 Взуття • # із захисною металевою пластинкою, 

на підошві з ґуми, пластмаси чи 

натуральної шкіри та з верхом з 
натуральної шкіри 

15.20.32 Взуття • # дерев'яне, різне спеціальне взуття та 

інше взуття, н. в. і. у. 

15.20.32 Взуття • Взуття дерев'яне, різне спеціальне # та 
інше взуття, н. в. і. у. 

15.20.32 Взуття • Взуття дерев'яне, різне спеціальне 

взуття та інше #, н. в. і. у. 

15.20.32-00.00 Взуття • # дерев'яне, різне спеціальне взуття та 

інше взуття, н. в. і. у. 

15.20.32-00.00 Взуття • Взуття дерев'яне, різне спеціальне # та 
інше взуття, н. в. і. у. 

15.20.32-00.00 Взуття • Взуття дерев'яне, різне спеціальне 

взуття та інше #, н. в. і. у. 
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15.20.40 Взуття • Частини шкіряного #; устілки вкладні, 
устілки під п'ятку й подібні знімні 
деталі; гетри, гамаші й подібні вироби 

та їхні частини 

15.20.40-20.00 Взуття • Верх # та його частини (крім жорстких 

деталей), з натуральної шкіри 

15.20.40-50.00 Взуття • Верх # та його частини (крім жорстких 

деталей, виготовлених з натуральної 
шкіри) 

15.20.40-80.00 Взуття • Частини # (крім верху), з інших 

матеріалів 

15.20.99 Взуття • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # 

15.20.99-00.00 Взуття • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # 

16.29.11 Взуття • Інструменти, оправи та ручки до 

інструментів, частини та ручки до мітел 

або щіток, заготівки для виготовлення 

люльок, шевські колодки й розтяжки 

для #, з деревини 

16.29.11-30.00 Взуття • Інструменти, оправи та ручки до 

інструментів, частини та ручки до мітел 

або щіток; шевські колодки й розтяжки 

для #, з деревини 

16.29.14-10.00 Взуття • Частини # дерев'яні (крім верху, 

жорстких деталей) 

25.99.25 Взуття • Застібки, оправи із застібками, пряжки, 

пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та 
подібні вироби з недорогоцінних 

металів до одягу, #, тентів, сумок, 

дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи 

роздвоєні з недорогоцінних металів; 

намистини та блискітки з 
недорогоцінних металів 

25.99.25-30.00 Взуття • Гачки, петлі, петельки й подібні вироби 

з недорогоцінних металів до одягу, #, 

навісів, сумок, речей для подорожей та 
інших готових виробів (крім гаків з 
карабіном, заклепок, кнопок до одягу та 

натискних кнопок) 

28.94.3 Взуття • Машини й устатковання для обробляння 

шкури чи шкіри або для виробництва чи 

ремонтування шкіряного # або інших 

виробів 
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28.94.30 Взуття • Машини й устатковання для обробляння 

шкури чи шкіри або для виробництва чи 

ремонтування шкіряного # або інших 

виробів 

28.94.30-50.00 Взуття • Машини й устатковання для 

виробництва чи ремонтування # 

(зокрема машини для вирівнювання 

деталей, для розрізання шкіри на форми, 

машини перфорувальні та для 

проколювання), крім швейних машин 

28.94.52-80.00 Взуття • Частини машин і устатковання для 

підготовляння, дублення й обробляння 

шкіри чи шкури, або для виробництва 

чи ремонтування # (крім швейних 

машин) 

32.30.11 Взуття • Лижі та інше лижне спорядження, крім 

#; ковзани та роликові ковзани; їхні 
частини 

32.30.12 Взуття • # лижне 

32.30.12-00.00 Взуття • # лижне 

32.50.22-39.41 Взуття • # ортопедичне, виготовлене на 

індивідуальне замовлення 

15.20.13-52.00 Взуття • # повсякденне жіноче (зокрема чоботи 

та черевики, з верхом з натуральної 
шкіри), крім водонепроникного взуття 

та взуття із захисною металевою 

пластинкою 

20.41.43 Взуттям • Засоби полірувальні та креми для 

доглядання за #, меблями, підлогами, 

кузовами автомобілів, склом або 

металом 

20.41.43-30.00 Взуттям • Засоби полірувальні, креми та подібні 
препарати для доглядання за # або 

шкірою (крім штучних і готових восків) 

10.61.12-30.00 Вибілений • Рис напівобрушений чи повністю 

обрушений (#) (зокрема рис камоліно) 

17.12.79-55.00 Вибілений • Папір і картон, багатошарові, 
крейдовані, у яких # лише зовнішній 

шар 

17.12.77-59.00 Вибілених • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 

крейдовані, просочені чи покриті 
пластмасами (крім клейких, паперу та 
картону # та зі щільністю більше ніж 

150 г/м2) 
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17.12.78-20.00 Вибілених • Крафт-папір і картон, крейдовані 
коаліном або іншими неорганічними 

речовинами з одного чи обох боків, у 

рулонах або в аркушах, чи у 

прямокутних аркушах (крім 

призначених для писання, друкування 

чи іншої графічної призначеності, 
паперу та картону, # рівномірно по всій 

масі, у яких більше 95 мас. % загальної 
маси волокна становлять деревні 
волокна, одержані хімічним способом) 

13.30.11 Вибілювання • # та фарбування текстильних волокон і 
пряжі 

13.30.12 Вибілювання • # полотен і текстильних виробів 

(зокрема одягу) 

13.30.12-10.00 Вибілювання • # шовкових тканин 

13.30.12-20.00 Вибілювання • # тканин з вовни, тонкого чи грубого 

волосу тварин або кінського волосу 

13.30.12-40.00 Вибілювання • # тканин з льону, джуту, інших 

текстильних луб'яних волокон, 

рослинних текстильних волокон і 
паперової пряжі 

13.30.12-50.00 Вибілювання • # тканин із синтетичних комплексних 

ниток чи із синтетичних волокон 

13.30.12-60.00 Вибілювання • # тканин зі штучних комплексних ниток 

чи зі штучних волокон 

13.30.12-70.00 Вибілювання • # ворсових і синельних тканин (крім 

тканин махрових на рушники й 

подібних махрових бавовняних тканин, 

вузьких тканин) 

13.30.12-80.00 Вибілювання • # махрових тканин на рушники й 

подібних махрових тканин (крім 

полотен текстильних з прошивним 

ворсом) 

13.30.12-90.00 Вибілювання • # трикотажних або в'язаних полотен 

13.30.19-10.00 Вибілювання • Обробляння кінцеве шовкових тканин 

(крім #, фарбування, нанесення 

малюнків) 

13.30.19-20.00 Вибілювання • Обробляння кінцеве тканин з вовни, 

тонкого чи грубого волосу тварин або 

кінського волосу (крім #, фарбування, 

нанесення малюнків) 

13.30.19-30.00 Вибілювання • Обробляння кінцеве бавовняних тканин, 

з умістом бавовни не менше ніж 85 мас. 
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% (крім #, фарбування, нанесення 

малюнків) 

13.30.19-40.00 Вибілювання • Обробляння кінцеве тканин з льону, 

джуту, інших текстильних луб'яних 

волокон, рослинних текстильних 

волокон і паперової пряжі (крім #, 

фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-50.00 Вибілювання • Обробляння кінцеве тканин із 
синтетичних комплексних ниток чи із 
синтетичних волокон (крім #, 

фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-60.00 Вибілювання • Обробляння кінцеве тканин зі штучних 

комплексних ниток чи зі штучних 

волокон (крім #, фарбування, нанесення 

малюнків) 

13.30.19-70.00 Вибілювання • Обробляння кінцеве (крім #, 

фарбування, нанесення малюнків) 

ворсових тканин і синельних тканин 

(крім махрових тканин на рушники й 

подібних махрових бавовняних тканин, 

вузьких тканин) 

13.30.19-80.00 Вибілювання • Обробляння кінцеве (крім #, 

фарбування, нанесення малюнків) 

махрових тканин на рушники й 

подібних махрових полотен (крім 

текстильних полотен з прошивним 

ворсом) 

13.30.19-90.00 Вибілювання • Обробляння кінцеве трикотажних або 

в'язаних полотен і нетканих полотен 

(крім #, фарбування, нанесення 

малюнків) 

28.94.21-50.00 Вибілювання • Машини для промивання, # чи 

фарбування (зокрема преси для 

віджимання та каландри, барабани); 

крім пральних побутових машин і 
машин для пралень 

28.30.81 Вибраковування • Машини для очищування, сортування 

чи # яєць, фруктів або інших 

сільськогосподарських продуктів, крім 

насіння, зерна та сушених бобових 

овочів 

28.30.81-00.00 Вибраковування • Машини для очищування, сортування 

чи # яєць, фруктів або інших 

сільськогосподарських продуктів, крім 

насіння, зерна та сушених бобових 

овочів 
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20.51 Вибухівка • #, сірники 

20.51.1 Вибухівка • # 

20.51.9 Вибухівки • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #, сірників 

20.51.99 Вибухівки • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #, сірників 

20.51.99-00.00 Вибухівки • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #, сірників 

25.40.12-70.00 Вибуховими • Зброя вогнепальна, яка стріляє # 

зарядами, н. в. і. у. (крім військової 
вогнепальної зброї) 

20.51.11-50.00 Вибухових • Речовини вибухові готові (крім # 

метальних речовин) 

26.20.13 Виведення • Машини автоматичного обробляння 

інформації цифрові, що мають в одному 

корпусі принаймні центральний блок 

обробляння інформації, пристрої 
введення та #, комбіновані чи ні 

26.20.13-00.00 Виведення • Машини автоматичного обробляння 

інформації цифрові, що мають в одному 

корпусі принаймні центральний блок 

обробляння інформації, пристрої 
введення та #, комбіновані чи ні 

26.20.15 Виведення • Машини автоматичного обробляння 

інформації цифрові інші, що мають або 

не мають в одному корпусі один або два 
з таких пристроїв: запам'ятовувальні 
пристрої, пристрої введення, пристрої # 

26.20.15-00.00 Виведення • Машини автоматичного обробляння 

інформації цифрові інші, що мають або 

не мають в одному корпусі один або два 
з таких пристроїв: запам'ятовувальні 
пристрої, пристрої введення, пристрої 

26.20.16 Виведення • Пристрої введення та #, що мають або 

не мають запам'ятовувальні пристрої в 

одному корпусі 

26.20.16-60.00 Виведення • Пристрої введення та #, що мають або 

не мають запам'ятовувальні пристрої в 

одному корпусі 

20.30.23 Вивісок • Фарби художні для навчання чи 

живопису, оформлення #, фарби 

модифіковані тональні, фарби для 

розваг і подібні вироби 
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20.30.23-50.00 Вивісок • Фарби художні для навчання чи 

живопису, оформлення #, фарби для 

розваг і модифіковані тональні фарби в 

наборах таблеток, тюбиків, баночок, 

флаконів або лотків 

20.30.23-70.00 Вивісок • Фарби художні для навчання чи 

живопису, оформлення #, фарби для 

розваг і модифіковані тональні фарби в 

таблетках, тюбиках, баночках, флаконах 

або лотках (крім у наборах) 

22.29.24 Вивісок • Частини, н. в. і. у., до ламп і 
освітлювальної арматури, світлових # і 
подібних виробів з пластмас 

22.29.24-00.00 Вивісок • Частини, н. в. і. у., до ламп і 
освітлювальної арматури, світлових # і 
подібних виробів з пластмас 

23.49.12-30.00 Вивісок • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і 
камінів, квіткові горщики, ручки й 

набалдашники, таблички для 

магазинних # і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів, з порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Вивісок • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і 
камінів, квіткові горщики, ручки й 

набалдашники, таблички для 

магазинних # і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів і обігрівальні пристрої, зі 
звичайної кераміки 

28.41.31 Вигинальні • Машини #, крайкозагинальні та 
правильні для обробляння металу 

28.41.31-20.00 Вигинальні • Машини #, відбортувальні, 
вирівнювальні або правильні для 

обробляння виробів з листового металу, 

з числовим програмним керуванням 

(зокрема преси) 

28.41.31-40.00 Вигинальні • Машини #, відбортувальні, 
вирівнювальні та правильні для 

обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням (зокрема 
преси), крім машин для обробляння 

виробів з листового металу 

28.41.31-60.00 Вигинальні • Машини #, відбортувальні, 
вирівнювальні або правильні для 

обробляння виробів з листового металу, 

без числового програмного керування 



стор. 372 з 1807  

(зокрема преси) 

28.41.31-80.00 Вигинальні • Машини #, відбортувальні, 
вирівнювальні та правильні для 

обробляння металу, без числового 

програмного керування (зокрема преси), 

крім машин для обробляння виробів з 
листового металу 

28.49.12-65.00 Вигинальні • Верстати # чи складальні для 

обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

14.19.3 Виготовлений • Аксесуари одягу з натуральної шкіри; 

одяг, # з фетру чи нетканих полотен; 

одяг готовий, з текстильних полотен з 
покривом 

14.19.32 Виготовлений • Одяг, # з фетру чи нетканих полотен, 

просочених текстильних полотен або 

текстильних полотен з покривом 

14.19.32-00.00 Виготовлений • Одяг, # з фетру чи нетканих полотен, 

просочених текстильних полотен або 

текстильних полотен з покривом 

10.41.42 Виготовлених • Борошно та крупка з насіння чи плодів 

олійних культур, крім # з гірчиці 

10.41.42-00.00 Виготовлених • Борошно та крупка з насіння чи плодів 

олійних культур, крім # з гірчиці 

10.84.11-90.00 Виготовлених • Оцет та замінники оцту (крім # з вина) 

13.20.31-50.00 Виготовлених • Тканини із синтетичних комплексних 

ниток (крім # з високоміцних ниток чи 

стрічкових і подібних ниток) 

13.20.31-70.00 Виготовлених • Тканини зі штучних комплексних ниток 

(крім # з високоміцних ниток) 

13.92.11-90.00 Виготовлених • Ковдри та дорожні пледи (крім 

електричних ковдр), з текстильних 

матеріалів (крім # з вовни чи тонкого 

волосу тварин, із синтетичних волокон) 

13.92.21-90.00 Виготовлених • Мішки та пакети, використовувані для 

пакування товарів (крім # з бавовни, 

поліетиленової чи поліпропіленової 
стрічки) 

14.13.24-48.00 Виготовлених • Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі 
з бавовни (крім # з деніму (джинсової 
тканини), трикотажних) 

14.13.24-49.00 Виготовлених • Штани, бриджі, шорти та комбінезони з 
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нагрудником і шлейками, чоловічі або 

хлопчачі (крім # з вовни, бавовни та 

хімічних волокон, трикотажних) 

14.13.35-48.00 Виготовлених • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з 
бавовни (крім # з деніму (джинсової 
тканини), виробничих чи професійних) 

14.13.35-63.00 Виготовлених • Комбінезони з нагрудником та 
шлейками, жіночі або дівчачі, з 
текстилю (крім # з бавовни, 

трикотажних, виробничих чи 

професійних) та шорти, жіночі або 

дівчачі, з вовни чи тонкого волосу 

тварин (крім трикотажних) 

14.13.35-69.00 Виготовлених • Штани, бриджі, комбінезони з 
нагрудником та шлейками, жіночі або 

дівчачі, з текстилю (крім # з бавовни, 

вовни чи тонкого волосу тварин, 

хімічних волокон, трикотажних) 

14.14.24-89.00 Виготовлених • Майки, натільні фуфайки, труси, 

панталони, пеньюари, халати купальні, 
домашні й подібні вироби, жіночі або 

дівчачі, з текстилю (крім # з бавовни, 

хімічних волокон, трикотажних) 

14.39.10-90.00 Виготовлених • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, з текстильних матеріалів 

(крім # з вовни чи тонкого волосу 

тварин, бавовни, хімічних волокон) 

15.20.40-50.00 Виготовлених • Верх взуття та його частини (крім 

жорстких деталей, # з натуральної 
шкіри) 

20.30.22-79.00 Виготовлених • Розчинники та розріджувачі складні 
органічні, що їх використовують з 
оздоблювальними речовинами та 

чорнилами (крім # на основі 
бутилацетату) 

20.41.42-80.00 Виготовлених • Вески штучні та готові (зокрема 

сургучі), крім # з поліетиленгліколю 

22.19.3 Виготовлених • Труби, трубки та шланги з 
вулканізованої ґуми (крім # з твердої 
ґуми) 

22.19.6 Виготовлених • Предмети одягу та аксесуари одягу з 
вулканізованої ґуми (крім # з твердої 
ґуми) 

22.19.30 Виготовлених • Труби, трубки та шланги з 
вулканізованої ґуми (крім # з твердої 
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ґуми) 

22.19.60 Виготовлених • Одяг та аксесуари з вулканізованої ґуми 

(крім # з твердої ґуми) 

22.19.60-00.00 Виготовлених • Одяг та аксесуари з вулканізованої ґуми 

(крім # з твердої ґуми) 

22.19.71 Виготовлених • Вироби гігієнічні та фармацевтичні з 
вулканізованої ґуми, зокрема соски 

(крім # з твердої гуми) 

22.19.72 Виготовлених • Покриви на підлогу та килимки з 
вулканізованої ґуми (крім # з поруватої 
ґуми) 

22.19.72-00.00 Виготовлених • Покриви на підлогу та килимки з 
вулканізованої ґуми (крім # з поруватої 
ґуми) 

22.19.73-60.00 Виготовлених • Вироби з ґуми монолітної 
вулканізованої (зокрема стрічки, кисети, 

знаки для штампів з датою й подібні 
вироби, затички, ободки до пляшок 

ґумові), крім # з твердої ґуми 

22.21.10-90.00 Виготовлених • Мононитка э розміром поперечного 

перерізу більше ніж 1 мм, стрижні, 
прутки та профілі, з пластмас (крім # з 
полімерів етилену, полімерів 

вінілхлориду) 

22.21.21-70.00 Виготовлених • Труби, трубки та шланги жорсткі 
пластмасові (крім # з полімерів етилену, 

пропілену, вінілхлориду) 

22.21.41-80.00 Виготовлених • Пластини, листи, плівка, фольга та 
стрічки поруваті з пластмас (крім # з 
полімерів стиролу, полімерів 

вінілхлориду, поліуретанів або 

регенерованої целюлози) 

22.22.12 Виготовлених • Мішки та пакети, зокрема 

конусоподібні, з інших пластмас (крім # 

з полімерів етилену) 

22.22.12-00.00 Виготовлених • Мішки та пакети, зокрема 

конусоподібні, з інших пластмас (крім # 

з полімерів етилену) 

22.23.11-90.00 Виготовлених • Покриви на підлогу в рулонах або у 

формі плитки та покриви на стіни та 
стелі пластмасові (крім # з полімерів 

вінілхлориду) 

23.13.11-40.00 Виготовлених • Пляшки для напоїв і харчових продуктів 

номінальною місткістю менше ніж 2,5 л 
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з безбарвного скла (крім пляшок, 

частково # зі шкіри або покритих 

шкірою, пляшечок дитячих із сосками) 

23.13.11-50.00 Виготовлених • Пляшки для напоїв і харчових продуктів 

номінальною місткістю менше ніж 2,5 л 

з незабарвленого скла (крім пляшок, 

частково # зі шкіри або покритих 

шкірою, пляшечок дитячих із сосками) 

23.13.11-60.00 Виготовлених • Вмістини скляні для напоїв і харчових 

продуктів номінальною місткістю 

менше ніж 2,5 л (крім пляшок, частково 

# зі шкіри або покритих шкірою, 

скловиробів побутової призначеності, 
колб і посудин вакуумних) 

23.31.10-79.00 Виготовлених • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів, глазуровані, 
крім двошарової плитки типу 

"шпальтплаттен", з поверхнею більше 

ніж 90 см2, керамічних виробів, # з 
фаянсу чи тонкої кераміки, плит і 
покривів з поверхнею більше ніж 90 см2 

23.32.11-30.00 Виготовлених • Блоки для підлоги, блоки для 

тримальних стін або заповнювання 

каркасів і подібні вироби (крім # з 
кам'яного кремнеземистого борошна чи 

з подібних кремнеземистих порід), 

глиняні невогнетривкі 

23.49.12-59.00 Виготовлених • Вироби керамічні, н. в. і. у. (крім # з 
порцеляни/фарфору або звичайної 
кераміки) 

24.31.10-20.00 Виготовлених • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування) з часткою вуглецю менше 

ніж 0,25 мас. %, з квадратним або 

поперечним перерізом, крім 

прямокутного (крім # з автоматної 
сталі), інші 

24.31.10-30.00 Виготовлених • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування) з часткою вуглецю менше 

ніж 0,25 мас. %, з прямокутним або 

іншим поперечним перерізом, крім 
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квадратного (крім # з автоматної сталі), 
інші 

24.31.20-40.00 Виготовлених • Бруски та стрижні з легованої сталі, 
холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування), 

крім # з нержавкої сталі, 
швидкорозрізальної сталі, 
кремніємарганцевої сталі, 
підшипникової легованої сталі, 
інструментальної сталі 

25.94.11-33.00 Виготовлених • Болти з шестигранною головкою із 
заліза чи сталі, з межею міцності на 

розтяг менше ніж 800 МПа (крім # з 
нержавкої сталі) 

25.94.11-35.00 Виготовлених • Болти з шестигранною головкою із 
заліза чи сталі, з межею міцності на 

розтяг не менше ніж 800 МПа (крім # з 
нержавкої сталі) 

25.94.11-75.00 Виготовлених • Ґвинти самонарізні із заліза чи сталі 
(крім # з нержавкої сталі, ґвинтових 

механізмів, що їх використовують для 

передавання руху або які працюють як 

активна частина машини) 

25.94.11-87.00 Виготовлених • Гайки із заліза чи сталі (зокрема 

самостопорні гайки), крім # з нержавкої 
сталі, виточених з брусків, прутків, 

профілів або дроту суцільного перерізу, 

з діаметром оівиру не більше ніж 6 мм 

25.99.29-83.00 Виготовлених • Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім 

шлангів ґумових із зовнішнім 

металевим покривом, гнучких труб, # як 

деталі механізмів або транспортних 

засобів) 

25.99.29-85.00 Виготовлених • Труби гнучкі з недорогоцінних металів 

(крім ґумових шлангів із зовнішнім 

металевим покривом, гнучких труб (# як 

деталі механізмів або транспортних 

засобів), із заліза чи сталі) 

27.40.42-50.00 Виготовлених • Частини ламп і світильників (крім # зі 
скла чи пластику) 

27.90.12-30.00 Виготовлених • Ізолятори електричні (крім # зі скла чи 

кераміки) 

27.90.12-80.00 Виготовлених • Арматура ізолювальна, для електричних 

машин або устатковання (крім # зі скла 

чи кераміки); трубки ізоляційні та 
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з'єднувальні деталі з недорогоцінних 

металів, облицьовані ізоляційним 

матеріалом (крім виготовлених зі скла 
чи кераміки) 

27.90.12-80.00 Виготовлених • Арматура ізолювальна, для електричних 

машин або устатковання (крім 

виготовлених зі скла чи кераміки); 

трубки ізоляційні та з'єднувальні деталі 
з недорогоцінних металів, облицьовані 
ізоляційним матеріалом (крім # зі скла 

чи кераміки) 

24.10.33-40.00 Виготовлені • Пластини та листи, # реверсивним 

(прокатним) станом, завширшки не 

менше ніж 600 мм і широкополосний 

прокат, з нержавкої сталі 

24.33.11-10.00 Виготовлені • Профілі холодносформовані, # з 
плаского прокату, з нелегованої сталі, 
без покриву 

24.33.11-30.00 Виготовлені • Профілі холодносформовані, # з 
плаского прокату, з нелегованої сталі, з 
цинковим покривом 

24.52.2 Виготовлені • Труби та трубки сталеві, # методом 

відцентрового лиття 

24.52.20 Виготовлені • Труби та трубки сталеві, # методом 

відцентрового лиття 

24.52.20-00.00 Виготовлені • Труби та трубки сталеві, # методом 

відцентрового лиття 

25.11.23-50.00 Виготовлені • Конструкції, # з листового матеріалу, 

інші 

25.11.23-60.00 Виготовлені • Конструкції, # з заліза та сталі, інші 

25.11.23-70.00 Виготовлені • Конструкції, # з алюмінію та алюмінієві 
частини до них, н. в. і. у. 

25.93.12-30.00 Виготовлені • Дріт колючий та загорожі з колючого 

дроту, # зі сталі чи сталевого дроту 

25.93.13-20.00 Виготовлені • Решітки, сітки та огорожі, зварені в 

точках перетину, # з дроту діаметром не 
менше ніж 3 мм, з площею вічка 100 

см2 (зокрема з паперовою підкладкою, 

використовувані для цементування та 

оштукатурювання) 

25.93.13-30.00 Виготовлені • Решітки, сітки та огорожі, зварені в 

точках перетину, # з дроту діаметром 

менше ніж 3 мм (зокрема з паперовою 

підкладкою, використовувані для 
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цементування та оштукатурювання) 

25.93.13-60.00 Виготовлені • Тканина дротяна, решітки й сітки та 

лист просічно-витяжний з міді (зокрема 
# з мідних сплавів, неперервні стрічки з 
мідного дроту) 

26.70.21-55.00 Виготовлені • Лінзи, призми, дзеркала оправлені, # з 
будь-якого матеріалу, н. в. і. у. 

26.70.21-80.00 Виготовлені • Листи та пластини з поляризаційного 

матеріалу неоправлені; фільтри 

оправлені, # з будь-якого матеріалу 

27.40.39-30.00 Виготовлені • Лампи та світильники електричні, # з 
пластику та інших матеріалів, 

призначені для використання з лампами 

розжарювання та люмінесцентними 

лампами 

24.10.33-30.00 Виготовлені • Пластини та листи, # порізкою 

гарячекатаного широкополосного 

прокату завширшки не менше ніж 600 

мм, з нержавкої сталі 

13.20.20-14.00 Виготовлення • Тканини бавовняні, не з пряжі різних 

кольорів, з поверхневою щільністю не 
більше ніж 200 г/м2, для # одягу 

13.20.20-17.00 Виготовлення • Тканини бавовняні, не з пряжі різних 

кольорів, з поверхневою щільністю не 
більше ніж 200 г/м2, для # білизни 

господарсько-побутової призначеності 
чи текстилю для оздоблення житла 

13.20.20-20.00 Виготовлення • Тканини бавовняні, з поверхневою 

щільністю не більше ніж 100 г/м2, для # 

медичної марлі, бандажів і 
перев'язувальних матеріалів 

13.20.20-31.00 Виготовлення • Тканини бавовняні, з пряжі різного 

кольору, з поверхневою щільністю не 

більше ніж 200 г/м2, для # сорочок і 
блузок 

13.20.20-42.00 Виготовлення • Тканини бавовняні, не з пряжі різного 

кольору, з поверхневою щільністю 

більше ніж 200 г/м2, для # одягу 

13.20.20-44.00 Виготовлення • Тканини бавовняні, не з пряжі різного 

кольору, з поверхневою щільністю 

більше ніж 200 г/м2, для # білизни 

господарсько-побутової призначеності 
чи текстилю для оздоблення житла 

13.20.20-72.00 Виготовлення • Тканини бавовняні, із пряжі різних 

кольорів, для # іншого одягу 
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13.20.20-74.00 Виготовлення • Тканини бавовняні, із пряжі різних 

кольорів, для # білизни господарсько-

побутової призначеності чи текстилю 

для оздоблення житла 

13.92.16 Виготовлення • Вироби меблево-декоративні, н. в. і. у.; 

набори тканин і пряжі для # килимів, 

пледів, гобеленів і подібних виробів 

13.92.16-80.00 Виготовлення • Набори тканин і пряжі для # килимів, 

пледів, гобеленів, вишитих скатертин, 

серветок чи подібних текстильних 

виробів, розфасовані для роздрібної 
торгівлі 

16.29.11 Виготовлення • Інструменти, оправи та ручки до 

інструментів, частини та ручки до мітел 

або щіток, заготівки для # люльок, 

шевські колодки й розтяжки для взуття, 

з деревини 

16.29.11-80.00 Виготовлення • Заготівки для # люльок з дерева чи 

коріння грубооброблені 

17.23.11 Виготовлення • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для # 

копій і відбитків; трафарети для 

копіювальних апаратів та офсетні 
пластини з паперу, ґумований або 

клейкий папір 

17.23.11-00.00 Виготовлення • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для # 

копій і відбитків; трафарети для 

копіювальних апаратів та офсетні 
пластини з паперу, ґумований або 

клейкий папір 

20.59.52 Виготовлення • Пасти для # моделей; віск 

стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують в стоматології, 
виготовлені на основі гіпсу; препарати 

та заряди для вогнегасників; 

середовища живильні для вирощування 

культур мікроорганізмів; реагенти 

діагностичні або лабораторні 
багатоскладові, н. в. і. у. 

20.59.52-30.00 Виготовлення • Пасти для # моделей; віск 

стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують у стоматології, 
виготовлені на основі гіпсу (зокрема 

пасти для дитячого ліплення) 

23.19.22 Виготовлення • Скло для настінних і наручних 
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годинників та окулярів, оптично не 
оброблене, порожнисті сфери та їхні 
сегменти для # такого скла 

23.19.22-00.00 Виготовлення • Скло для настінних і наручних 

годинників та окулярів, оптично не 
оброблене, порожнисті сфери та їхні 
сегменти для # такого скла 

13.92.12-59.00 Виготовленої • Білизна постільна, з тканого текстилю 

(крім # з бавовни, льону чи рами) 

23.31.10-57.00 Виготовленої • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи 

тонкої кераміки, неглазуровані (крім # з 
кам'яного кремнеземистого борошна або 

з подібних кремнеземистих порід, 

вогнетривких керамічних виробів, 

виробів з кам'яної кераміки, двошарової 
плитки типу "шпальтплаттен", плит 
призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних 

плит, спеціально призначених для 

кухонних плит 

23.32.11-10.00 Виготовленої • Цегла для будівництва з глини, 

невогнетривка (крім # з кам'яного 

кремнеземистого борошна чи з подібних 

кремнеземистих порід) 

26.80.13 Виготовлювання • Носії для запису, інші, зокрема матриці 
та форми для # дисків 

26.80.13-00.00 Виготовлювання • Носії для запису, інші, зокрема матриці 
та форми для # дисків 

10.61.24 Виготовляння • Суміші для # хлібобулочних виробів 

10.61.24-00.00 Виготовляння • Суміші для # хлібобулочних виробів 

16.29.9 Виготовляння • Послуги щодо # виробів з деревини та 
корка (крім меблів), соломи й 

матеріалів, придатних для плетіння; 

роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з деревини, 

корка, соломи й матеріалів, придатних 

для плетіння 

16.29.91 Виготовляння • Послуги щодо # виробів з деревини та 
корка (крім меблів), соломи й 

матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.91-00.00 Виготовляння • Послуги щодо # виробів з деревини та 
корка (крім меблів), соломи й 

матеріалів, придатних для плетіння 

17.12.1 Виготовляння • Папір газетний, папір ручного # та 
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інший некрейдований папір, або картон 

для графічних цілей 

17.12.12 Виготовляння • Папір і картон ручного # 

17.12.12-00.00 Виготовляння • Папір і картон ручного # 

17.12.76 Виготовляння • Папір копіювальний, самокопіювальний 

папір та інший папір для # копій і 
відбитків, у рулонах або в аркушах 

17.12.76-00.00 Виготовляння • Папір копіювальний, самокопіювальний 

папір та інший папір для # копій і 
відбитків, у рулонах або в аркушах 

22.29.9 Виготовляння • Послуги з # інших пластмасових 

виробів; роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших пластмасових 

виробів 

22.29.91 Виготовляння • Послуги з # інших пластмасових 

виробів 

22.29.91-10.00 Виготовляння • # пластмасових деталей до машин і 
механічних пристроїв, крім поршневих 

двигунів внутрішнього згоряння, 

газових турбін 

22.29.91-25.00 Виготовляння • # пластмасових деталей до пристроїв 

підтипів 27.51.21-70.00, 27.51.21-90.00, 

підкатегорій 27.51.23, 27.51.25, 27.51.26, 

27.51.27, 27.51.28, 27.51.29 і підтипів 

27.51.24-30.00, 27.51.24-50.00, 27.51.24-

90.00 

22.29.91-27.00 Виготовляння • # пластмасових деталей до програвачів, 

грамофонів, аудіоплеєрів, магнітофонів, 

іншої апаратури для записування чи 

відтворювання звуку або зображення, 

крім головок звукознімача 

22.29.91-30.00 Виготовляння • # пластмасових деталей до пристроїв 

підкатегорій 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 

26.40.33 (до відеокамер), 26.70.13, до 

виробів підкатегорій 26.20.17, 26.40.20, 

26.40.34 

22.29.91-40.00 Виготовляння • # пластмасових виробів, деталей 

пристроїв підкатегорії 27.12.10, до 

виробів підкатегорій 27.12.31, 27.12.32 

та 26.11.30 

22.29.91-50.00 Виготовляння • # пластмасових деталей до локомотивів 

або рухомого складу, до кріплень і 
арматури залізничних або трамвайних 

колій, механічного устатковання для 

сигналізації, убезпечення або 
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регулювання руху 

22.29.91-60.00 Виготовляння • # пластмасових деталей до всіх 

наземних транспортних засобів (крім 

деталей до локомотивів або рухомого 

складу) 

22.29.91-80.00 Виготовляння • # пластмасових деталей для авіації та до 

космічних апаратів 

22.29.91-93.00 Виготовляння • # пластмасових деталей до електричних 

машин і устатковання, апаратури для 

записування та відтворювання звуку, 

апаратури для записування й 

відтворювання зображення та звуку на 

телебаченні 

22.29.91-97.00 Виготовляння • # пластмасових деталей до приладів та 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних вимірювальних, 

контрольних, прецизійних, інструментів 

і апаратів медичних і хірургічних 

25.50.20-20.00 Виготовляння • # методом порошкової металургії 
сталевих виробів 

25.50.20-80.00 Виготовляння • # методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних 

пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

з кольорових металів 

28.41.34-50.00 Виготовляння • Верстати для # виробів з дроту (крім 

верстатів для волочіння та 

нарізенакочувальних верстатів) 

28.93.17 Виготовляння • Машини й устатковання для 

промислового переробляння чи # 

харчових продуктів і напоїв (зокрема 
жирів та олій), н. в. і. у. 

28.93.17-70.00 Виготовляння • Машини й устатковання для 

переробляння чи # харчових продуктів і 
напоїв, н. в. і. у. 

28.94.21-10.00 Виготовляння • Машини й устатковання для 
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виробництва чи обробляння фетру та 
повсті у шматку чи за формою (зокрема 
машини й устатковання для 

виробництва фетрових капелюхів, 

болванки для # капелюхів) 

28.95 Виготовляння • Машини й устатковання для # паперу та 
картону 

28.95.1 Виготовляння • Машини й устатковання для # паперу та 
картону та їхні частини 

28.95.11 Виготовляння • Машини й устатковання для # паперу та 
картону, крім їхніх частин 

28.95.11-15.00 Виготовляння • Машини для # паперу чи картону 

28.95.12-70.00 Виготовляння • Частини різальних машин, машин для # 

сумок, мішків, конвертів, картонних 

коробок, ящиків, труб, барабанів або 

подібної тари з паперу та картону, 

машин для формування виробів з 
паперу, волокнистої маси й картону 

28.99.11-50.00 Виготовляння • Машини швейні/швацькі, 
проволокошвейні та скобозшивачі для 

книг, зокрема для # картонних коробок 

чи подібних виробів (крім машин для 

скріплення (степлери) для 

конторського/офісного застосування, 

для виготовляння картонних коробок) 

28.99.11-50.00 Виготовляння • Машини швейні/швацькі, 
проволокошвейні та скобозшивачі для 

книг, зокрема для виготовляння 

картонних коробок чи подібних виробів 

(крім машин для скріплення (степлери) 

для конторського/офісного 

застосування, для # картонних коробок) 

28.99.12 Виготовляння • Машини, апарати й устатковання для 

відливання чи складання шрифту, 

підготовляння чи # кліше, пластин 

28.99.12-00.00 Виготовляння • Машини, апарати й устатковання для 

відливання чи складання шрифту, 

підготовляння чи # кліше, пластин 

32.99.6 Виготовляння • Послуги щодо # чучел тварин 

(таксидермії) 

32.99.60 Виготовляння • Послуги щодо # чучел тварин 

(таксидермії) 

32.99.60-00.00 Виготовляння • Послуги щодо # чучел тварин 

(таксидермії) 
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28.23.13 Видавання • Машини бухгалтерські, касові апарати, 

поштові франкувальні машини, машини 

для # квитків і подібні машини з 
лічильними пристроями 

28.23.13-00.00 Видавання • Машини бухгалтерські, касові апарати, 

поштові франкувальні машини, машини 

для # квитків і подібні машини з 
лічильними пристроями 

20.42.19-90.00 Видалення • Засоби індивідуальні інші (зокрема 
парфумні, туалетні, для # волосся) 

28.22.18-30.00 Видалення • Устатковання прокатних станів; 

рольганги для подавання та # продукції; 
перекидачі та маніпулятори для зливків, 

куль, прутків, слябів 

28.41.34 Видалення • Верстати для обробляння металу, 

металокераміки та керметів без # 

матеріалу, н. в. і. у. 

28.41.11 Видаленням • Верстати для обробляння металу # 

частини матеріалу за допомогою лазера, 

ультразвуку та подібним способом 

28.41.11-10.00 Видаленням • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів # частини матеріалу, що 

працюють з використанням лазерного 

чи іншого світлового або фотонного 

випромінювання 

28.41.11-30.00 Видаленням • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів # частини матеріалу, що 

працюють з використанням 

ультразвукових процесів 

28.41.11-50.00 Видаленням • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів # частини матеріалу, що 

працюють з використанням 

електророзрядних процесів 

28.41.11-70.00 Видаленням • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів # частини матеріалу, що 

працюють з використанням 

електрохімічних, електронно-

променевих, іонно-променевих або 

плазмодугових процесів 

28.41.11-80.00 Видаленням • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів # частини матеріалу, що 

працюють з використанням 

ультразвукових процесів, для 

виробництва напівпровідникових 

приладів або електронних інтегрованих 

схем 
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28.41.24-90.00 Видаленням • Верстати пиляльні, поздовжньо-

стругальні або довбальні та інші 
верстати, які працюють з # металу або 

кераміки, н. в. і. у. 

28.99.20-40.00 Видаленням • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для виробництва 

напівпровідникових приладів або 

електронних інтегрованих схем (крім 

верстатів для обробляння будь-яких 

матеріалів # частини матеріалу, що 

працюють з використанням 

ультразвукових процесів) 

27.51.22 Видаляння • Електробритви, машинки для # волосся, 

машинки для підстригання волосся, з 
умонтованим електродвигуном 

27.51.22-00.00 Видаляння • Електробритви, машинки для # волосся, 

машинки для підстригання волосся, з 
умонтованим електродвигуном 

28.21.11 Видаляння • Пальники пічні; завантажники палива та 
механічні колосникові решітки; 

пристрої механічні для # золи та подібні 
пристрої 

28.21.11-70.00 Видаляння • Завантажники палива (зокрема їхні 
механічні колосникові решітки, 

механічні пристрої для # золи та подібні 
пристрої) 

28.21.14-30.00 Видаляння • Частини пічних пальників для рідинного 

палива, газу або розпиленого твердого 

палива, завантажників палива, 

механічних колосникових решіток, 

механічних пристроїв для # золи та 
подібних пристроїв 

29.20.21 Видами • Контейнери спеціально призначені для 

перевезень одним або кількома # 

транспорту 

18.12.13 Видань • Друкування щоденних і періодичних #, 

які виходять менше чотирьох разів на 

тиждень 

18.12.13-00.00 Видань • Друкування щоденних і періодичних #, 

які виходять менше чотирьох разів на 

тиждень 

18.12.19-20.00 Видань • Друкування нотних # (зокрема з 
написанням музичних нот Брайля) 

27.52.12 Видах • Прилади побутові, інші, на газовому 

паливі чи на газовому та на інших # 
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палива 

27.52.12-33.00 Видах • Прилади побутові залізні чи сталеві на 
газовому паливі з витяжним отвором 

(зокрема нагрівачі, пічні решітки, 

каміни та жаровні, на газовому та інших 

# палива), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-35.00 Видах • Прилади побутові залізні чи сталеві на 
газовому паливі (зокрема нагрівачі, 
пічні решітки, каміни та жаровні, на 

газовому та інших # палива), крім з 
витяжним отвором і крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

25.71.14 Виделки • Ложки, #, ополоники, шумівки, лопатки 

для пирога, ножі на рибу та масло, 

щипці для цукру та подібні кухонні чи 

столові прибори 

19.20.1 Види • Брикети, котуни й подібні # твердого 

палива 

19.20.11 Види • Брикети, котуни й подібні # твердого 

палива, одержані з кам'яного вугілля 

19.20.11-00.00 Види • Брикети, котуни й подібні # твердого 

палива, одержані з кам'яного вугілля 

19.20.12 Види • Брикети, котуни й подібні # твердого 

палива, одержані з лігніту 

19.20.12-00.00 Види • Брикети, котуни й подібні # твердого 

палива, одержані з лігніту 

19.20.13 Види • Брикети, котуни й подібні # твердого 

палива, одержані з торфу 

19.20.13-00.00 Види • Брикети, котуни й подібні # твердого 

палива, одержані з торфу 

23.99.19-10.00 Види • Шлаковата, силікатна мінеральна вата й 

подібні # мінеральної вати та їх суміші 
навалом, у листах чи рулонах 

30.92.1 Види • Велосипеди двоколісні та інші # 

велосипедів, без двигуна 

30.92.10 Види • Велосипеди двоколісні та інші # 

велосипедів, без двигуна 

30.92.10-50.00 Види • Велосипеди двоколісні та інші # 

велосипедів (зокрема триколісні 
велосипеди для доставляння вантажів), 

без двигуна, з кульковими 

вальницями/підшипниками 
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30.92-10-30.00 Види • Велосипеди двоколісні та інші # 

велосипедів (зокрема триколісні 
велосипеди для доставляння вантажів), 

без двигуна, без кулькових 

вальниць/підшипників 

13.99.12-30.00 Видимого • Вишивка (крім вишивки без # фону) в 

куску, стрічках чи окремими 

орнаментами 

13.99.12-70.00 Видимого • Вишивка в куску, стрічках чи окремими 

орнаментами з текстилю (крім вишивки 

без # фону, вишивки з бавовни) 

10.13.15-65.00 Видів • М'ясо, субпродукти свійських свиней та 

суміші готові чи законсервовані 
(зокрема суміші, що мають менше 40 

мас. % м'яса чи м'ясних субпродуктів 

будь-яких # і жири будь-яких видів), 

крім ковбас або подібних виробів, 

готових гомогенізованих продуктів, 

готових продуктів з печінки та готових 

страв 

10.13.15-65.00 Видів • М'ясо, субпродукти свійських свиней та 

суміші готові чи законсервовані 
(зокрема суміші, що мають менше 40 

мас. % м'яса чи м'ясних субпродуктів 

будь-яких видів і жири будь-яких #), 

крім ковбас або подібних виробів, 

готових гомогенізованих продуктів, 

готових продуктів з печінки та готових 

страв 

13.94.12-53.00 Видів • Сітки готові, зі шпагату, тросу чи канату 

з нейлону чи інших поліамідів (крім 

сіткового полотна в куску, в'язаного 

гачком, сіток для волосся, сіток для 

різних # спорту та рибальських сіток) 

13.94.12-55.00 Видів • Сітки готові, з нейлону чи інших 

поліамідів (крім сіткового полотна в 

куску, в'язаного гачком, сіток для 

волосся, сіток для різних # спорту та 
рибальських сіток, сіток зі шпагату, 

тросу чи канату) 

18.12.14 Видів • Друкування книг, географічних, 

гідрографічних або подібних карт усіх 

#, репродукцій, креслеників і 
фотографій, поштових листівок 

18.12.14-35.00 Видів • Друкування географічних, 

гідрографічних або подібних карт всіх # 

у формі книжки 
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18.12.14-42.00 Видів • Друкування географічних, 

гідрографічних або подібних карт усіх 

#, не у формі книжки 

26.5 Видів • Устатковання вимірювальне, 

випробовувальне та навігаційне; 

годинники всіх # 

26.30.40-40.00 Видів • Антени та антенні дзеркала всіх # для 

апаратури підкатегорій 20.40.11, 

20.40.12; частини, придатні для 

використання з ними 

26.52 Видів • Годинники всіх # 

26.52.9 Видів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва годинників усіх # 

26.52.93-00.00 Видів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва годинників усіх # 

26.52.99 Видів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва годинників усіх # 

27.52.11-13.00 Видів • Прилади для приготування та 
підігрівання їжі, побутові, з духовкою, 

залізні чи сталеві, на газовому паливі 
(зокрема з додатковими котлами для 

центрального опалення, окремими 

духовками для газового та інших # 

палива) 

27.52.11-15.00 Видів • Прилади для приготування та 
підігрівання їжі, побутові, залізні чи 

сталеві, на газовому паливі (зокрема з 
додатковими котлами для центрального 

опалення, для газового та інших # 

палива, без духовки) 

27.90.13 Видів • Електроди вугільні та інші вироби з 
графіту чи інших # вуглецю для 

використання в електротехніці 

27.90.13-90.00 Видів • Вироби з графіту чи інших # вуглецю 

для використання в електротехніці (крім 

вугільних електродів і вугільних щіток) 

28.41.23 Видів • Верстати обдирно-шліфувальні, 
заточувальні, шліфувальні та для інших 

# остаточного обробляння металу 

28.41.24 Видів • Верстати стругальні, пиляльні, 
відрізальні та для інших # обробляння 

металу різальним інструментом 

30.92.3 Видів • Частини та приладдя до двоколісних 

велосипедів та інших # велосипедів, без 
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двигуна; частини та приладдя до 

інвалідних колясок 

30.92.30 Видів • Частини та приладдя до двоколісних 

велосипедів та інших # велосипедів, без 
двигуна; частини та приладдя до 

інвалідних колясок 

30.92.30-30.00 Видів • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, втулкових гальм, 

кривошипного механізму педалей, 

зірочки заднього колеса з вільним ходом 

до двоколісних велосипедів, інших # 

велосипедів без двигуна та візків 

30.92.30-90.00 Видів • Частини та приладдя до двоколісних та 

інших # велосипедів без двигуна, інші 

32.30.11-31.00 Видів • Лижі для зимових # спорту 

24.10.61-10.00 Видом • Прутки рифлені чи з іншим # 

деформації, з нелегованої сталі 

10.32.19-10.00 Виду • Сік з будь-яких цитрусових плодів 

одного #, неконцентрований (крім 

апельсинового та грейпфрутового) 

10.32.19-20.00 Виду • Сік з будь-яких фруктів чи овочів 

одного #, неконцентрований, 

неферментований та без додання спирту 

(крім апельсинового, грейпфрутового, 

ананасового, томатного, виноградного 

та яблучного соків) 

16.10.10-35.00 Виду • Деревина ялини # Picea abies Karst або 

ялиці виду Abies alba Mill. 

16.10.10-35.00 Виду • Деревина ялини виду Picea abies Karst 

або ялиці # Abies alba Mill. 

16.10.10-37.00 Виду • Деревина сосни звичайної # Pinus 

sylvestris L. 

26.52.28 Виду • Реєстратори часу, самописці часу, 

лічильники часу паркування; 

перемикачі таймерні з годинниковим 

механізмом будь-якого # 

26.52.28-70.00 Виду • Перемикачі таймерні, з годинниковим 

механізмом будь-якого # чи синхронним 

електродвигуном (зокрема перемикачі, 
призначені для підключення та 

відключення живлення 

електроапаратури) 

28.96.10-60.00 Виду • Машини для лиття чи відновлення 
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протектора пневматичних шин або для 

лиття чи іншого # формування камер 

пневматичних шин 

25.73.50-20.00 Видуванням • Форми для лиття металів або карбідів 

металів # або під тиском (крім 

виливниць) 

25.73.50-30.00 Видуванням • Форми для лиття металів або карбідів 

металів (крім форм для лиття # або під 

тиском) 

25.73.50-70.00 Видуванням • Форми для лиття ґуми чи пластмас # або 

під тиском 

25.73.50-80.00 Видуванням • Форми для лиття ґуми або пластмас 
(крім форм для лиття # або під тиском) 

23.11.11 Видувне • Скло виливане, прокатне листове, 
витягнуте або #, крім обробленого 

іншим способом 

23.11.11-50.00 Видувне • Скло витягнуте або #, з поглинальним, 

відбивальним або невідбивальним 

шаром чи без нього, але не оброблене 

іншим способом 

28.96.10-40.00 Видувного • Машини для # лиття для обробляння 

ґуми чи пластмас або для виробництва 

виробів із цих матеріалів 

26.51.11 Визначання • Компаси для # напрямку; прилади та 
інструменти навігаційні інші 

26.51.11-20.00 Визначання • Компаси для # напрямку (зокрема 
магнітні, гіроскопічні, нактоузні та для 

визначання положення) 

26.51.11-20.00 Визначання • Компаси для визначання напрямку 

(зокрема магнітні, гіроскопічні, 
нактоузні та для # положення) 

32.50.21-30.00 Визначання • Апаратура для механотерапії, апаратура 

масажна; апаратура для психологічних 

тестів на # здатностей (крім апаратури 

стаціонарної для механотерапії взагалі) 

28.29.31 Визначеної • Устатковання для зважування 

промислової призначеності; ваги для 

безперервного зважування виробів на 

конвеєрах; ваги, зрегульовані на 

постійну масу, та ваги для скидання 

вантажу # маси 

28.29.31-80.00 Визначеної • Ваги, зрегульовані на постійну масу, та 
ваги для скидання вантажу # маси 
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28.92.2 Виймання • Машини інші для переміщування, 

планування, профілювання, 

розробляння, вирівнювання, 

трамбування, ущільнювання та # ґрунту, 

корисних копалин або руд (зокрема 
бульдозери, механічні лопати та 

дорожні котки) 

28.92.30-70.00 Виймання • Скрепери, землерийні машини, машини 

для # ґрунту, несамохідні 

25.40.12-50.00 Виконана • Дробовики-рушниці, гвинтівки, 

карабіни та зброя, яку заряджають з 
дула (зокрема рушниці для полювання 

на качок (рушниці для плоскодонок), 

комбіновані рушниці з взаємозамінним 

гладким і нарізним стволом, зброя 

спортивна, # у формі палиці), крім 

військової вогнепальної зброї 

23.19.26-40.00 Виконаних • Вироби скляні для сигналізації та скляні 
елементи оптики, оптично не оброблені; 
кубики скляні та інші скляні шматочки 

для мозаїк або подібних декоративних 

цілей, крім готових панелей та інших 

декоративних виробів, # з мозаїчних 

кубів 

28.99.39-35.00 Виконання • Роботи промислові універсальні (крім 

роботів, спроектованих для # окремої 
функції, наприклад, підіймання, 

переміщення, завантаження, 

розвантаження) 

26.20.16-40.00 Виконують • Принтери, копіювальні та факсимільні 
апарати, які можна під'єднати до 

автоматичних машин для обробляння 

даних або до мережі (крім машин для 

друку, які друкують за допомогою 

пластин, барабанів та інших складників, 

а також машин, які # дві чи більше 
функції: друкування, копіювання чи 

факсимільне передавання) 

26.20.18 Виконують • Пристрої, що # дві чи більше з таких 

функцій: друкування, сканування, 

копіювання, факсимільний зв'язок 

26.20.18-00.00 Виконують • Пристрої, що # дві чи більше з таких 

функцій: друкування, сканування, 

копіювання, факсимільний зв'язок 

28.99.39-05.00 Виконують • Машини для обробляння металів, які # 

окремі функції (крім роботів) 
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28.99.39-15.00 Виконують • Машини та механічні пристосовання, 

які # окремі функції, для змішування, 

перемішування, подрібнювання, 

розмелювання, грохочення, 

просіювання, гомогенізації, 
емульгування чи розмішування (крім 

роботів) 

26.60.11 Використанні • Апаратура, що базується на # 

рентгенівського, альфа-, бета- чи гамма-

випромінювання 

26.60.11-15.00 Використанні • Апаратура, що базується на # 

рентгенівського випромінювання для 

медичних, хірургічних, стоматологічних 

і ветеринарних потреб (зокрема 
апаратура для радіографії та 
радіотерапії) 

26.60.11-19.00 Використанні • Апаратура, що базується на # 

рентгенівського випромінювання (крім 

призначеної для медичних, хірургічних, 

стоматологічних і ветеринарних потреб) 

26.60.11-30.00 Використанні • Апаратура, що базується на # альфа-, 

бета- чи гамма-випромінювання, для 

медичних, хірургічних, стоматологічних 

і ветеринарних потреб чи для іншої 
призначеності (зокрема апаратура для 

радіографії та радіотерапії) 

23.12.12-10.00 Використання • Скло безпечне (безосколкове) зміцнене, 

розміром і форматом для # в 

автомобілях, літальних апаратах, 

суднах, космічних літальних апаратах 

або інших транспортних засобах 

23.12.12-50.00 Використання • Скло безпечне (безосколкове) 

багатошарове розміром і форматом для 

# в автомобілях, літальних апаратах, 

суднах, космічних літальних апаратах 

або інших транспортних засобах 

23.49.11 Використання • Вироби керамічні для # у сільському 

господарстві та для транспортування чи 

пакування товарів 

23.49.11-00.00 Використання • Вироби керамічні для # у сільському 

господарстві та для транспортування чи 

пакування товарів 

24.51.11-90.00 Використання • Лиття деталей з ковкого чавуну для 

іншого # 

25.72.14-40.00 Використання • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби для # в будівлях (крім 
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завіс, поворотних роликів, замків, 

ключів, дверних очків з оптичними 

елементами та дверних засувів, що їх 

відкривають за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.73.1 Використання • Інструменти ручні для # в сільському 

господарстві, садівництві чи лісовому 

господарстві 

25.73.10 Використання • Інструменти ручні для # в сільському 

господарстві, садівництві чи лісовому 

господарстві 

25.73.10-20.00 Використання • Вила для # в сільському господарстві, 
садівництві чи лісовому господарстві 

25.73.10-70.00 Використання • Інструменти ручні інші (крім складених 

ножів) для # у сільському господарстві, 
садівництві чи лісовому господарстві 

25.73.30-53.00 Використання • Інструменти для свердління чи 

інструменти для нарізування нарізі 
ручні (крім змінних інструментів, 

призначених для # в ручних 

інструментах, механічних інструментах 

або з механічним 

урухомлювачем/приводом, 

пневматичних інструментах або ручних 

інструментах з умонтованим мотором) 

26.30.40-10.00 Використання • Антени телескопічні та гнучкі до 

портативних пристроїв або до апаратури 

для встановлення в моторних 

транспортних засобах, призначені 
винятково або переважно для # з 
апаратурою під категорій 20.40.11, 

20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.18, 

26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 

26.70.13, 26.20.17, 26.51.20 28.23.21, 

28.23.22 

26.30.40-40.00 Використання • Антени та антенні дзеркала всіх видів 

для апаратури підкатегорій 20.40.11, 

20.40.12; частини, придатні для # з ними 

26.30.40-60.00 Використання • Антени інші та частини до них, 

призначені винятково або переважно 

для # з апаратурою підкатегорій 

20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 

26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 

26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 

28.23.21, 28.23.22 

26.30.40-70.00 Використання • Шафи та корпуси для передавальної та 
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приймальної апаратури для 

радіомовлення й телебачення, 

телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно 

для # з апаратурою з телевізійними 

камерами, приймальною апаратурою 

для радіомовлення та телебачення, 

монітори та проектори (крім антен, 

електронних модулів і частин до 

моніторів і проекторів, призначених 

винятково або переважно для 

використання в автоматичних машинах 

для обробляння даних), н. в. і. у. 

26.30.40-70.00 Використання • Шафи та корпуси для передавальної та 

приймальної апаратури для 

радіомовлення й телебачення, 

телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно 

для використання з апаратурою з 
телевізійними камерами, приймальною 

апаратурою для радіомовлення та 
телебачення, монітори та проектори 

(крім антен, електронних модулів і 
частин до моніторів і проекторів, 

призначених винятково або переважно 

для # в автоматичних машинах для 

обробляння даних), н. в. і. у. 

26.30.50-20.00 Використання • Прилади охоронної та пожежної 
сигналізації й подібна апаратура, 
електричні (крім призначених для # у 

моторних транспортних засобах або 

спорудах) 

26.30.50-80.00 Використання • Прилади охоронної та пожежної 
сигналізації й подібна апаратура, 
електричні, для # в спорудах 

26.51.53-81.00 Використання • рН-метри, rH-метри та інші апарати для 

вимірювання електропровідності 
електронні (зокрема для # в лабораторії 
чи польовому середовищі, для 

моніторингу чи контролювання 

процесів) 

27.40.39-30.00 Використання • Лампи та світильники електричні, 
виготовлені з пластику та інших 

матеріалів, призначені для # з лампами 

розжарювання то люмінесцентними 

лампами 

27.90.13 Використання • Електроди вугільні та інші вироби з 
графіту чи інших видів вуглецю для # в 
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електротехніці 

27.90.13-90.00 Використання • Вироби з графіту чи інших видів 

вуглецю для # в електротехніці (крім 

вугільних електродів і вугільних щіток) 

28.22.12 Використання • Лебідки шахтних підіймальних 

установок надшахтного розміщення; 

лебідки, спеціально призначені для # під 

землею; лебідки, інші; кабестани 

28.22.17-10.00 Використання • Підіймачі та конвеєри пневматичні, 
спеціально призначені для # у 

сільському господарстві 

28.22.17-33.00 Використання • Підіймачі та конвеєри для сипких 

матеріалів (крім спеціально 

призначених для # у сільському 

господарстві) 

28.22.17-35.00 Використання • Підіймачі та конвеєри, інші (крім 

спеціально призначених для # у 

сільському господарстві та для сипких 

матеріалів) 

28.22.17-93.00 Використання • Конвеєри роликові для переміщування 

товарів і матеріалів (крім підіймачів і 
пневматичних конвеєрів, спеціально 

призначених для # під землею, 

ківшових, стрічкових) 

28.22.17-95.00 Використання • Підіймачі та конвеєри безперервної дії 
для переміщування товарів і матеріалів 

(крім пневматичних, призначених для # 

під землею, ківшових, стрічкових, 

роликових) 

28.25.12-40.00 Використання • Установки для кондиціювання повітря, 

призначені для # в моторних 

транспортних засобах 

28.25.12-50.00 Використання • Установки для кондиціювання повітря з 
умонтованою холодильною установкою 

(крім установок в окремому корпусі, 
спліт-систем і призначених для # в 

моторних транспортних засобах) 

28.29.22 Використання • Вогнегасники, пульверизатори, машини 

пароструминні та піскоструминні та 

подібні механічні пристрої, крім 

призначених для # в сільському 

господарстві 

28.91.11-30.00 Використання • Конвертери, ливарні ковші, виливниці 
та ливарні машини, призначені для # в 

металургії чи ливарному виробництві 
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28.91.12-30.00 Використання • Частини конвертерів, ливарних ковшів, 

виливниць і ливарних машин, 

призначених для # в металургії чи 

ливарному виробництві 

28.92.29 Використання • Автомобілі-самоскиди, призначені для # 

на бездоріжжі 

28.92.29-00.00 Використання • Автомобілі-самоскиди, призначені для # 

на бездоріжжі 

28.93.17-60.00 Використання • Устатковання промислове для 

переробляння фруктів, горіхів і овочів 

(крім устатковання для # у 

борошномельній промисловості чи для 

обробляння сухих бобових культур) 

28.94.15 Використання • Устатковання допоміжне для # з 
машинами для обробляння текстилю; 

машини для друкування на текстильних 

матеріалах 

29.10.41-10.00 Використання • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу не більше 
ніж 5 т (крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для # на бездоріжжі) 

29.10.41-30.00 Використання • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу більше ніж 

5 т, але не більше від 20 т (зокрема 
фургони), крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для # на бездоріжжі та 

тракторів 

29.10.41-40.00 Використання • Автомобілі вантажні з двигуном 

внутрішнього згоряння поршневим, з 
компресійним запалюванням (дизелем 

або напівдизелем), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т 
(крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для # на бездоріжжі) 

29.31.1 Використання • Комплекти проводів до свічок 

запалювання та комплекти проводів 

інших типів, призначені для # в 

наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 

29.31.10 Використання • Комплекти проводів до свічок 

запалювання та комплекти проводів 

інших типів, призначені для # в 

наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 
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29.31.10-00.00 Використання • Комплекти проводів до свічок 

запалювання та комплекти проводів 

інших типів, призначені для # в 

наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 

29.31.23-10.00 Використання • Устатковання електричне або що 

працює від батарей, освітлювальне та 
візуальної сигналізації для # у 

велосипедах 

26.40.6 Використанням • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з # 

електронного дисплея 

26.40.60 Використанням • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з # 

електронного дисплея 

26.40.60-00.00 Використанням • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з # 

електронного дисплея 

28.41.11-10.00 Використанням • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з # лазерного 

чи іншого світлового або фотонного 

випромінювання 

28.41.11-30.00 Використанням • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з # 

ультразвукових процесів 

28.41.11-50.00 Використанням • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з # 

електророзрядних процесів 

28.41.11-70.00 Використанням • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з # 

електрохімічних, електронно-

променевих, іонно-променевих або 

плазмодугових процесів 

28.41.11-80.00 Використанням • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з # 
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ультразвукових процесів, для 

виробництва напівпровідникових 

приладів або електронних інтегрованих 

схем 

28.41.40-70.00 Використанням • Частини верстатів, що працюють з # 

ультразвукових процесів, і пристрої до 

них 

28.99.20-40.00 Використанням • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для виробництва 

напівпровідникових приладів або 

електронних інтегрованих схем (крім 

верстатів для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з # 

ультразвукових процесів) 

32.99.42-30.00 Використовуване • Частини сигаретних та інших 

запальничок (крім кременів, ґнотів, 

палива в ампулах, пляшках, банках чи 

інших умістинах, # для заправляння чи 

дозаправляння сигаретних або подібних 

запальничок) 

23.99.19-70.00 Використовуваних • Вироби з графіту або інших вуглецевих 

матеріалів, не # в електротехніці 

24.44.26-50.00 Використовуваних • Фітинги для труб і трубок з міді й 

мідних сплавів, зокрема муфти, коліна, 

ніпелі, штуцери та втулки, крім болтів і 
гайок, # для складання чи кріплення 

труб і трубок, фітингів з кранами, 

клапанами 

25.73.60-53.00 Використовуваних • Ножі дискові та різальні пластини до 

кухонних приладів або машин, # у 

харчовій промисловості 

25.73.60-55.00 Використовуваних • Ножі та різальні пластини до кухонних 

приладів або машин, # у харчовій 

промисловості (крім дискових ножів) 

27.20.22-10.00 Використовуваних • Акумулятори свинцеві тягові (крім # 

для запуску поршневих двигунів) 

27.20.22-50.00 Використовуваних • Акумулятори свинцеві (крім тягових та 
# для запуску поршневих двигунів) 

28.22.19-70.00 Використовуваних • Частини самохідних вантажівок для 

перевезення вантажів на короткі 
відстані, тягачів, # на залізничних 

платформах (крім вантажівок, 

оснащених устаткованням для 

підіймання та переміщування) 
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28.24.11-35.00 Використовуваних • Інструменти ручні електромеханічні, які 
працюють без зовнішнього джерела 
живлення (крім дрилей; пилок, 

інструментів, # для роботи з 
текстильними матеріалами) 

28.30.23-90.00 Використовуваних • Трактори нові (крім 

сільськогосподарських і 
лісогосподарських колісних, керованих 

людиною, що йде поруч, тягачів 

колісних для напівпричепів, тягачів, # 

на залізничних платформах) 

25.93.13-20.00 Використовувані • Решітки, сітки та огорожі, зварені в 

точках перетину, виготовлені з дроту 

діаметром не менше ніж 3 мм, з площею 

вічка 100 см2 (зокрема з паперовою 

підкладкою, # для цементування та 
оштукатурювання) 

25.93.13-30.00 Використовувані • Решітки, сітки та огорожі, зварені в 

точках перетину, виготовлені з дроту 

діаметром менше ніж 3 мм (зокрема з 
паперовою підкладкою, # для 

цементування та оштукатурювання) 

26.20.17 Використовувані • Відеомонітори та відеопроектори, # в 

системі автоматичного обробляння 

інформації 

26.20.17-00.00 Використовувані • Відеомонітори та відеопроектори, # в 

системі автоматичного обробляння 

інформації 

26.40.34 Використовувані • Відеомонітори та відеопроектори, не 

поєднані в одному корпусі з 
телеприймальною апаратурою та не # в 

системі автоматичного обробляння 

інформації 

26.60.12 Використовувані • Апарати електродіагностичні, # в 

медицині 

26.70.12 Використовувані • Фотокамери для підготовляння пластин 

або циліндрів для друкування; 

фотокамери, # для перенесення 

зображення документів у мікрофільми, 

мікрофіші чи інші мікроносії 

26.70.12-00.00 Використовувані • Фотокамери для підготовляння пластин 

або циліндрів для друкування; 

фотокамери, # для перенесення 

зображення документів у мікрофільми, 

мікрофіші чи інші мікроносії 

28.22.15 Використовувані • Автонавантажувачі з вилковим 
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захватом, інші навантажувачі; тягачі, # 

на залізничних платформах 

28.22.15-70.00 Використовувані • Засоби транспортні самохідні (крім 

оснащених устаткованням для 

підіймання та переміщування, що їх 

використовують на заводах, складах, у 

портах або в аеропортах для 

перевезення вантажів на короткі 
відстані); тягачі, # на залізничних 

платформах 

28.24.11-33.00 Використовувані • Інструменти ручні електромеханічні, # 

для роботи з текстильними матеріалами 

(крім дрилей, пилок) 

28.49.21-40.00 Використовувані • Пристрої для кріплення інструментів, 

головки саморозкривальні та кріплення 

деталей, # лише чи переважно для 

виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким екраном 

28.92.12-55.00 Використовувані • Машини бурильні чи прохідницькі 
(зокрема встановлені на платформах, # 

для добування нафти та природного 

газу), крім самохідних 

28.99.20-20.00 Використовувані • Машини й апарати, # лише чи 

переважно для виробництва 

напівпровідникових зливків або пластин 

28.99.20-40.00 Використовувані • Машини й апарати, # лише чи 

переважно для виробництва 

напівпровідникових приладів або 

електронних інтегрованих схем (крім 

верстатів для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових 

процесів) 

28.99.20-60.00 Використовувані • Машини й апарати, # лише чи 

переважно для виробництва дисплеїв з 
пласким екраном 

28.99.39-45.00 Використовувані • Машини й апарати, # лише чи 

переважно для виробництва чи 

ремонтування масок і фотошаблонів; 

складання напівпровідникових приладів 

або електронних інтегрованих схем; 

підіймання, переміщення, завантаження, 

розвантаження зливків, пластин, 
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напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким екраном 

28-94.21-80.00 Використовувані • Машини, # для виробництва лінолеуму 

чи інших покривів, для нанесення пасти 

на текстильну чи іншу основу; машини 

для апретування та остаточного 

обробляння, віджимання, оздоблювання, 

нанесення покриву чи просочення 

текстильної пряжі, тканин або виробів з 
текстильних матеріалів 

32.50.11 Використовувані • Інструменти і прилади, # в 

зуболікарській справі 

32.50.13-80.00 Використовувані • Центрифуги, # в лабораторіях (крім 

сепараторів для вершків і сушарок для 

білизни) 

32.50.50-30.00 Використовувані • Кетгут хірургічний стерильний; подібні 
стерильні хірургічні перев'язувальні, 
шовні та стерильні адгезивні тканини, # 

в хірургії для закривання ран; стерильна 
ламінарія та стерильні тампони з 
ламінарії; засоби абсорбувальні 
кровоспинні хірургічні чи 

стоматологічні стерильні 

32.99.51-30.00 Використовувані • Вироби для новорічних і різдвяних свят 
(крім справжніх різдвяних ялинок); 

підставки під ялинки; свічки; статуетки, 

фігурки тварин і подібні вироби, # для 

прикрашання місць обрядових свят; 

гірлянди електричні 

26.51.53-30.00 Використовуванні • Спектрометри, спектрофотометри, що 

базуються на # оптичного 

випромінювання 

26.51.53-50.00 Використовуванні • Інструменти й апаратура, що базуються 

на # оптичного випромінювання, н. в. і. 
у. 

24.42.22-30.00 Використовування • Бруски, прутки та профілі з алюмінію 

(крім прутків і профілів, готових для # в 

конструкціях) 

24.42.22-50.00 Використовування • Бруски, прутки, профілі та порожнисті 
профілі з алюмінієвих сплавів (крім 

прутків і профілів, готових для # в 

конструкціях) 

24.42.26-30.00 Використовування • Труби та трубки з алюмінію (крім 

порожнистих профілів, фітингів до труб 

і трубок, гнучких трубопроводів, труб і 
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трубок, готових до # в конструкціях, 

частинах машин або транспортних 

засобів чи в інших механізмах) 

25.30.12 Використовування • Устатковання допоміжне для # разом з 
котлами; конденсатори для парових або 

інших паросилових установок 

25.30.12-30.00 Використовування • Устатковання допоміжне для # разом з 
котлами підкатегорій 25.30.11, 25.21.12 

28.22.18-50.00 Використовування • Устатковання завантажувальне, 

спеціально призначене для # в 

сільському господарстві 

32.50.11-50.00 Використовування • Інструменти та прилади, інші, 
призначені для # в стоматології (крім 

бормашин) 

32.50.13-11.00 Використовування • Шприци, з голками чи без голок, 

призначені для # в медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

32.50.13-13.00 Використовування • Голки трубчасті, призначені для # в 

медицині, хірургії, стоматології чи 

ветеринарії 

32.50.13-15.00 Використовування • Голки для накладання швів, призначені 
для # в медицині, хірургії, стоматології 
чи ветеринарії 

32.50.13-17.00 Використовування • Голки, катетери, зонди та подібні 
вироби (крім голок трубчастих і голок 

для накладання швів), призначені для # 

в медицині, хірургії, стоматології чи 

ветеринарії 

24.42.26-50.00 Використовування • Труби та трубки з алюмінієвих сплавів 

(крім порожнистих профілів, фітингів 

до труб і трубок, гнучких 

трубопроводів, труб і трубок, готових до 

# в конструкціях, частинах машин або 

транспортних засобів чи в інших 

механізмах) 

23.19.11-30.00 Використовують • Скло необроблене у формі кульок або 

стрижнів (крім скляних іграшкових 

кульок, скляних кульок, подрібнених 

після формування, що їх # як заглушки 

до пляшок, скляних мікросфер 

діаметром не більше ніж 1 мм) 

25.73.40-23.00 Використовують • Інструменти для свердління з робочою 

частиною з алмазу чи агломерованого 

алмазу (крім тримачів до механізмів і 
ручних інструментів, що їх # для 
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буріння порід) 

25.73.40-25.00 Використовують • Шлямбури з робочою частиною іншою, 

ніж з алмазу або агломерованого алмазу 

(крім тримачів для механізмів і ручних 

інструментів, що їх # для буріння порід) 

25.73.40-31.00 Використовують • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною з швидкорізальної сталі, для 

обробляння металів (крім тримачів до 

механізмів і ручних інструментів, що їх 

# для буріння порід) 

25.73.40-35.00 Використовують • Інструменти для свердління, інші (крім 

тримачів до механізмів та ручних 

інструментів, з робочою частиною з 
алмазу або агломерованого алмазу, що 

їх # для буріння порід, і шлямбурів для 

обробляння металу) 

25.94.11-73.00 Використовують • Ґвинти самонарізні з нержавкої сталі 
(крім ґвинтових механізмів, що їх # для 

передавання руху або які працюють як 

активна частина машини) 

25.94.11-75.00 Використовують • Ґвинти самонарізні із заліза чи сталі 
(крім виготовлених з нержавкої сталі, 
ґвинтових механізмів, що їх # для 

передавання руху або які працюють як 

активна частина машини) 

25.94.13-40.00 Використовують • Ґвинти, болти та гайки (крім 

загострених ґвинтів, ґвинтових 

заглушок, ґвинтових механізмів, що їх # 

для передавання руху та які працюють 

як активна частина машини, гаків, 

кілець з ґвинтом) 

26.40.6 Використовують • Приставки для відеоігор (що їх # з 
телеприймачем або які мають власний 

екран) та інші ігри, пов'язані з 
вправністю чи удачею, з використанням 

електронного дисплея 

26.40.60 Використовують • Приставки для відеоігор (що їх # з 
телеприймачем або які мають власний 

екран) та інші ігри, пов'язані з 
вправністю чи удачею, з використанням 

електронного дисплея 

26.40.60-00.00 Використовують • Приставки для відеоігор (що їх # з 
телеприймачем або які мають власний 

екран) та інші ігри, пов'язані з 
вправністю чи удачею, з використанням 

електронного дисплея 
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26.60.13 Використовують • Апарати, що # ультрафіолетове чи 

інфрачервоне випромінювання, 

застосовувані у медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

26.60.13-00.00 Використовують • Апарати, що # ультрафіолетове чи 

інфрачервоне випромінювання, 

застосовувані у медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

28.22.15-70.00 Використовують • Засоби транспортні самохідні (крім 

оснащених устаткованням для 

підіймання та переміщування, що їх # на 
заводах, складах, у портах або в 

аеропортах для перевезення вантажів на 
короткі відстані); тягачі, 
використовувані на залізничних 

платформах 

32.50.50-20.00 Використовують • Препарати у формі гелю, що їх # у 

медицині чи ветеринарії для 

змащування під час хірургічних 

операцій чи медичних оглядів або для 

зчіплювання тіла з медичними 

інструментами 

25.99.29-37.00 Використовують • Вентилятори немеханічні, жолоби, гаки 

та подібні вироби із заліза чи сталі, що 

їх # у будівельній промисловості (крім 

кованих і штампованих) 

25.73.30-63.00 Викрутки • # 

25.73.40-83.00 Викруток • Леза до # з робочою частиною з алмазу 

чи агломерованого алмазу (крім 

тримачів до механізмів і ручних 

інструментів) 

25.73.10-20.00 Вила • # для використання в сільському 

господарстві, садівництві чи лісовому 

господарстві 

23.11.11 Виливане • Скло #, прокатне листове, витягнуте або 

видувне, крім обробленого іншим 

способом 

23.11.11-10.00 Виливане • Скло # або прокатне листове, 

неармоване, з поглинальним, 

відбивальним або невідбивальним 

шаром чи без нього, але не оброблене 

іншим способом 

23.11.11-30.00 Виливане • Скло чи профілі, # чи прокатне листове, 
армоване, з поглинальним, 

відбизальним або невідбивальним 

шаром або без нього, але не оброблене 
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іншим способом 

24.20.40-10.00 Виливаних • Фланці зі сталі (крім # фітингів) 

24.20.40-30.00 Виливаних • Коліна, вузли, муфти, втулки та інші 
фітинги нарізні для труб і трубок зі сталі 
(крім # фітингів) 

24.20.40-50.00 Виливаних • Коліна, вузли, муфти, втулки та інші 
фітинги для зварювання встик для труб і 
трубок зі сталі (крім # фітингів) 

24.20.40-73.00 Виливаних • Коліна й вузли для зварювання встик 

для труб і трубок зі сталі (крім # 

фітингів) 

24.20.40-75.00 Виливаних • Фітинги для зварювання встик для труб 

і трубок, інші коліна та вузли зі сталі 
(крім # фітингів) 

24.54.10-20.00 Виливаних • Лиття деталей передавальних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, # 

з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-50.00 Виливаних • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв, # з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей до 

поршневих двигунів) 

25.99.29-49.00 Виливаних • Вироби із заліза чи сталі (крім #), н. в. і. 
у. 

25.99.29-76.00 Виливаних • Бруски, стрижні, профілі та дріт (крім 

стрижнів з покривом, # стрижнів, які 
підлягають прокатуванню, витягуванню 

чи подальшому виливанню для 

одержання фасонних виробів, 

ізольованого електричного проводу), зі 
свинцю 

25.99.12-55.00 Виливані • Вироби столові, кухонні й побутові та 

їхні частини, з алюмінію, # 

25.99.29-19.00 Виливані • Вироби із заліза чи сталі #, н. в. і. у. 

32.40.39-60.00 Виливані • Моделі мініатюрні, #, металеві 

25.99.29-76.00 Виливанню • Бруски, стрижні, профілі та дріт (крім 

стрижнів з покривом, виливаних 

стрижнів, які підлягають прокатуванню, 

витягуванню чи подальшому # для 

одержання фасонних виробів, 
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ізольованого електричного проводу), зі 
свинцю 

28.91.11 Виливниці • Конвертери, ливарні ковші, # та ливарні 
машини; стани металопрокатні 

28.91.11-30.00 Виливниці • Конвертери, ливарні ковші, # та ливарні 
машини, призначені для використання в 

металургії чи ливарному виробництві 

25.73.50-20.00 Виливниць • Форми для лиття металів або карбідів 

металів видуванням або під тиском 

(крім #) 

28.91.12-30.00 Виливниць • Частини конвертерів, ливарних ковшів, 

# і ливарних машин, призначених для 

використання в металургії чи ливарному 

виробництві 

27.33.13 Вилки • # штепсельні, розетки та інша апаратура 

для комутації чи захисту електричних 

кіл, н. в. і. у. 

30.92.30-10.00 Вилки • Рами та # до велосипедів 

28.22.15 Вилковим • Автонавантажувачі з # захватом, інші 
навантажувачі; тягачі, використовувані 
на залізничних платформах 

28.22.15-13.00 Вилковим • Автонавантажувачі з # захватом 

самохідні з електродвигуном, з висотою 

підіймання не менше ніж 1 м 

28.22.15-15.00 Вилковим • Автонавантажувачі з # захватом 

самохідні з електродвигуном, з висотою 

підіймання менше ніж 1 м 

28.22.15-50.00 Вилковим • Автонавантажувачі з # захватом та інші, 
оснащені устаткованням для підіймання 

та переміщування (крім самохідних 

автонавантажувачів) 

25.50.12-50.00 Вилкових • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і 
кабестанів, домкратів, # 

автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи 

маніпуляційними пристроями, ліфтів, 

ескалаторів, конвеєрів і вагонів 

канатних доріг або фунікулерів 

30.92.30-30.00 Вилок • Частини рам, передніх #, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, втулкових гальм, 

кривошипного механізму педалей, 

зірочки заднього колеса з вільним ходом 
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до двоколісних велосипедів, інших 

видів велосипедів без двигуна та візків 

27.12.10-20.00 Вимикачі • # автоматичні 

27.12.22 Вимикачі • # автоматичні на напругу не більше ніж 

1000 В 

27.12.22-30.00 Вимикачі • # автоматичні на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму не більше ніж 63 А 

27.12.22-50.00 Вимикачі • # автоматичні на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму більше ніж 63 А 

27.12.23-30.00 Вимикачів • Апаратура для захисту електричних кіл 

(крім запобіжників плавких і # 

автоматичних) на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму не більше ніж 16 А 

27.12.23-50.00 Вимикачів • Апаратура для захисту електричних кіл 

(крім плавких запобіжників і 
автоматичних #) на напругу не більше 
ніж 1000 В і силу струму більше ніж 16 

А, але не більше від 125 А 

27.12.23-70.00 Вимикачів • Апаратура для захисту електричних кіл 

(крім плавких запобіжників і 
автоматичних #) на напругу не більше 
ніж 1000 В і силу струму більше ніж 125 

А 

26.5 Вимірювальне • Устатковання #, випробовувальне та 

навігаційне; годинники всіх видів 

26.51 Вимірювальне • Устатковання #, випробовувальне та 

навігаційне 

22.29.91-97.00 Вимірювальних • Виготовляння пластмасових деталей до 

приладів та апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних #, 

контрольних, прецизійних, інструментів 

і апаратів медичних і хірургічних 

25.50.11-34.00 Вимірювальних • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин 

ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 
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фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, #, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.11-58.00 Вимірювальних • Пресування холодне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, #, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.12-80.00 Вимірювальних • Штампування об'ємне сталевих частин 

локомотивів і рухомого складу, 

повітряних суден, космічних суден, 

електричного устатковання та 
пристроїв, оптичних пристроїв, фото- і 
кіноустатковання, #, контролювальних 

або прецизійних пристроїв 

25.50.12-90.00 Вимірювальних • Штампування об'ємне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, #, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.20-80.00 Вимірювальних • Виготовляння методом порошкової 
металургії виробів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устаткування, 

звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 
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зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, #, прецизійних, медичних 

або хірургічних з кольорових металів 

25.62.10-11.00 Вимірювальних • Обробляння токарне металевих деталей 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, #, контролювальних 

і прецизійних приладів і апаратів 

26.40.43-59.00 Вимірювальних • Підсилювачі звукових частот електричні 
(зокрема підсилювачі високоякісного 

відтворювання), крім підсилювачів 

високих і середніх частот, телефонних і 
# підсилювачів 

26.40.43-55.00 Вимірювальні • Підсилювачі телефонні та # (крім 

підсилювачів високих і середніх частот) 

26.51.6 Вимірювальні • Інструменти та прилади #, контрольні та 
випробовувальні, інші 

26.51.43-10.00 Вимірювальні • Прилади # універсальні (мультиметри) 

27.11.42-20.00 Вимірювальні • Трансформатори # потужністю не 
більше ніж 1 кВ•А 

27.11.42-60.00 Вимірювальні • Трансформатори # інші, потужністю 

більше ніж 1 кВ•А, але не більше від 16 

кВ•А 

28.29.39-75.00 Вимірювальні • Рейки та стрічки # з градуйованими 

шкалами 

28.29.39-79.00 Вимірювальні • Інструменти # ручні, інші, н. в. і. у. 

26.51.8 Вимірювального • Частини та приладдя до #, 

випробовувального та навігаційного 

устатковання 

26.51.9 Вимірювального • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #, випробувального та 
навігаційного устатковання 

26.51.99 Вимірювального • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #, випробувального та 
навігаційного устатковання 

26.51.99-00.00 Вимірювального • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #, випробувального та 
навігаційного устатковання 

26.51.3 Вимірювання • Терези точні; інструменти для 

креслення, розраховування, # лінійних 

розмірів і подібної призначеності 
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26.51.4 Вимірювання • Прилади для # електричних величин і 
йонізівного випромінювання 

26.51.33 Вимірювання • Інструменти ручні для # лінійних 

розмірів (зокрема мікрометри та 

кронциркулі), н. в. і. у. 

26.51.33-30.00 Вимірювання • Засоби # з пристроями регулювання 

26.51.41 Вимірювання • Прилади й апаратура для # чи виявляння 

йонізівного випромінювання 

26.51.43 Вимірювання • Прилади для # електричних величин без 
записувального пристрою 

26.51.43-30.00 Вимірювання • Прилади та апаратура електронні для # 

чи контролювання напруги, струму, 

опору або потужності, без 
записувального пристрою (крім 

мультиметрів, осцилоскопів і 
осцилографів) 

26.51.43-59.00 Вимірювання • Прилади й апаратура неелектронні для # 

чи контролювання напруги, струму, 

опору або потужності, без 
записувального пристрою (крім 

мультиметрів, вольтметрів) 

26.51.45 Вимірювання • Прилади й апаратура для # або 

контролювання електричних величин, н. 

в. і. у. 

26.51.45-20.00 Вимірювання • Прилади й апаратура для # чи 

перевіряння напівпровідникових 

пластин і пристроїв 

26.51.45-30.00 Вимірювання • Прилади й апаратура із записувальним 

пристроєм для # чи перевіряння 

коефіцієнтів підсилення (крім 

лічильників подання чи вироблення 

газу, рідин або електроенергії) 

26.51.45-55.00 Вимірювання • Прилади й апаратура електронні без 
записувального пристрою для # чи 

перевіряння коефіцієнтів підсилення 

(крім вимірювачів подання чи 

вироблення газу, рідини чи 

електроенергії) 

26.51.45-59.00 Вимірювання • Прилади й апаратура неелектронні без 
записувального пристрою для # чи 

перевіряння коефіцієнтів підсилення 

(крім мультиметрів і вольтметрів) 

26.51.52 Вимірювання • Прилади для # чи перевіряння витрати, 

рівня, тиску та інших змінних 

характеристик рідин і газів 
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26.51.52-39.00 Вимірювання • Інструменти й апаратура електронні для 

# чи перевіряння рівня рідини 

26.51.52-59.00 Вимірювання • Інструменти та апаратура неелектронні 
для # чи перевіряння рівня рідини 

26.51.52-79.00 Вимірювання • Інструменти для # чи перевіряння тиску, 

інші 

26.51.52-83.00 Вимірювання • Інструменти й апаратура електронні для 

# чи перевіряння змінних характеристик 

рідин і газів (зокрема теплометри), крім 

призначених для вимірювання тиску, 

витрат і рівня рідин 

26.51.52-83.00 Вимірювання • Інструменти й апаратура електронні для 

вимірювання чи перевіряння змінних 

характеристик рідин і газів (зокрема 
теплометри), крім призначених для # 

тиску, витрат і рівня рідин 

26.51.52-89.00 Вимірювання • Інструменти неелектронні для # чи 

перевіряння змінних характеристик 

рідин і газів (зокрема теплометри), крім 

призначених для вимірювання тиску, 

витрат і рівня рідин 

26.51.52-89.00 Вимірювання • Інструменти неелектронні для 

вимірювання чи перевіряння змінних 

характеристик рідин і газів (зокрема 
теплометри), крім призначених для # 

тиску, витрат і рівня рідин 

26.51.53-81.00 Вимірювання • pH-метри, rH-метри та інші апарати для 

# електропровідності електронні 
(зокрема для використання в лабораторії 
чи польовому середовищі, для 

моніторингу чи контролювання 

процесів) 

26.51.64-30.00 Вимірювання • Лічильники кількості обертів, кількості 
продукції, більярдні лічильники, 

таксометри, лічильники пройденого 

шляху в милях, крокоміри, ручні 
лічильники, перерахункові пристрої, 
інструменти й апарати для # невеликих 

проміжків часу 

26.51.66 Вимірювання • Інструменти, прилади та машини для # 

чи контролювання, н. в. і. у. 

26.51.66-30.00 Вимірювання • Інструменти та прилади оптичні для # 

чи перевіряння, н. в. і. у. 

26.51.66-50.00 Вимірювання • Інструменти, прилади та машини 

електронні для # чи перевіряння 
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геометричних параметрів (зокрема 
компаратори, координатно-

вимірювальні машини) 

26.51.66-70.00 Вимірювання • Інструменти, прилади та машини 

електронні для # чи перевіряння, інші 

26.51.66-83.00 Вимірювання • Інструменти, прилади та машини 

електронні для # чи перевіряння 

геометричних параметрів, інші 

26.51.66-89.00 Вимірювання • Інструменти та машини неелектронні 
для # (крім призначених для 

вимірювання чи перевіряння 

геометричних параметрів, балансування 

механічних частин, випробовувальних 

стендів, інструментів і оптичних 

приладів) 

26.51.66-89.00 Вимірювання • Інструменти та машини неелектронні 
для вимірювання (крім призначених для 

# чи перевіряння геометричних 

параметрів, балансування механічних 

частин, випробовувальних стендів, 

інструментів і оптичних приладів) 

28.29.3 Вимірювання • Устаткований для зважування та # 

промислове, побутове та іншої 
призначеності 

28.29.39 Вимірювання • Устатковання для зважування та #, інше 

32.50.13-33.00 Вимірювання • Інструменти й апаратура для # 

артеріального тиску (зокрема 
сфігманометри, тензіометри, 

осцилометри) 

33.13.11 Вимірювання • Ремонтування та технічне 

обслуговування інструментів і приладів 

для #, випробовування та навігації 

33.13.11-10.00 Вимірювання • Ремонтування та технічне 

обслуговування інструментів і приладів 

для #, випробовування й навігації та для 

інших цілей (крім устатковання для 

керування виробничими процесами) 

33.13.11-20.00 Вимірювання • Ремонтування та технічне 

обслуговування промислових 

інструментів і приладів для # часу 

33.20.41-00.00 Вимірювання • Прилади й апаратура для # чи виявляння 

йонізівного випромінювання 

26.51.45-55.00 Вимірювачів • Прилади й апаратура електронні без 
записувального пристрою для 

вимірювання чи перевіряння 
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коефіцієнтів підсилення (крім # подання 

чи вироблення газу, рідини чи 

електроенергії) 

11.02.12 Вин • Вина зі свіжого винограду, крім 

ігристих #; виноградне сусло 

11.02.12-19.00 Вин • Вино та сусло виноградне, бродіння 

якого запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. % 

(крім високоякісних білих та ігристих #, 

вироблених у певних регіонах) 

11.03.9 Вин • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва сидру та інших плодових # 

11.03.99 Вин • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва сидру та інших плодових # 

11.03.99-00.00 Вин • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва сидру та інших плодових # 

16.29.23-20.00 Вин • Пробки та заглушки з агломерованогс 
корка для високоякісних ігристих #, 

вироблених у певних регіонах (зокрема 
пробки із шайбами з натурального 

корка) 

16.29.23-50.00 Вин • Пробки та заглушки з агломерованого 

корка для # (крім високоякісних 

ігристих вин, вироблених у певних 

регіонах) 

16.29.23-50.00 Вин • Пробки та заглушки з агломерованого 

корка для вин (крім високоякісних 

ігристих #, вироблених у певних 

регіонах) 

10.04.10-00.00 Вина • Вермут та інші ароматизовані # зі 
свіжого винограду 

10.84.11-30.00 Вина • Оцет та замінники оцту, виготовлені з # 

10.84.11-90.00 Вина • Оцет та замінники оцту (крім 

виготовлених з #) 

11.01.10-20.00 Вина • Напої спиртні, одержані дистиляцією 

виноградного # чи виноградних вичавок 

11.01.10-65.00 Вина • Напої спиртні, дистильовані з плодів 

(крім лікерів, джину, ялівцевої 
настоянки; виноградного # чи 

виноградних вичавків) 

11.01.10-80.00 Вина • Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, 

лікери та інші спиртовмісні напої (крім 

спиртних дистильованих напоїв, з 
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виноградного #, виноградних вичавків 

або плодів чи віскі, рому, тафії, джину 

та ялівцевої настоянки, спиртних напоїв, 

дистильованих з плодів) 

11.02 Вина • # виноградні 

11.02.1 Вина • # зі свіжого винограду; виноградне 

сусло 

11.02.9 Вина • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виноградного # 

11.02.11 Вина • # ігристі зі свіжого винограду 

11.02.11-93.00 Вина • # ігристі, зі свіжого винограду, 

фактичною міцністю не менше ніж 8,5 

об. % (крім шампанського) 

11.02.11-95.00 Вина • # ігристі, зі свіжого винограду, 

фактичною міцністю менше ніж 8,5 об. 

% 

11.02.12 Вина • # зі свіжого винограду, крім ігристих 

вин; виноградне сусло 

11.02.12-11.00 Вина • # білі, високоякісні, вироблені в певних 

регіонах 

11.02.12-13.00 Вина • # білі, інші, не високоякісні 

11.02.12-15.00 Вина • Вино (сусло виноградне), бродіння 

якого запобігли чи зупинили доданням 

спирту, з надмірним тиском, 

зумовленим розчиненим діоксидом 

вуглецю, не менше ніж 1 бар, але менше 

від 3 бар і температурою 20° C (крім 

ігристого #) 

11.02.12-17.00 Вина • Вино (сусло виноградне), високоякісне, 
вироблене в певних регіонах, бродіння 

якого запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. 

%, крім # білого та ігристого 

11.02.12-30.00 Вина • Портвейн, мадера, херес та інші # з 
умістом спирту більше ніж 15 об. % 

11.02.99 Вина • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виноградного # 

11.02.99-00.00 Вина • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виноградного # 

11.03 Вина • Сидр та інші плодові # 

11.04.1 Вина • Вермут та інші ароматизовані # зі 
свіжого винограду 
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11.04.10 Вина • Вермут та інші ароматизовані # зі 
свіжого винограду 

28.93.14 Вина • Машини й устатковання для 

виробництва #, сидру, фруктових соків 

або подібних напоїв 

28.93.14-00.00 Вина • Машини й устатковання для 

виробництва #, сидру, фруктових соків 

або подібних напоїв 

11.02.2 Винний • Осад #; камінь винний 

11.02.2 Винний • Осад винний; камінь # 

11.02.20 Винний • Осад #; камінь винний 

11.02.20 Винний • Осад винний; камінь # 

11.02.20-00.00 Винний • Осад #; камінь винний 

11.02.20-00.00 Винний • Осад винний; камінь # 

11.02.12-15.00 Вино • # (сусло виноградне), бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням 

спирту, з надмірним тиском, 

зумовленим розчиненим діоксидом 

вуглецю, не менше ніж 1 бар, але менше 

від 3 бар і температурою 20° C (крім 

ігристого вина) 

11.02.12-17.00 Вино • # (сусло виноградне), високоякісне, 

вироблене в певних регіонах, бродіння 

якого запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. 

%, крім вина білого та ігристого 

11.02.12-19.00 Вино • # та сусло виноградне, бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. % 

(крім високоякісних білих та ігристих 

вин, вироблених у певних регіонах) 

10.39.25-10.00 Виноград • #, засушений 

11.02.1 Виноградне • Вина зі свіжого винограду; # сусло 

11.02.12 Виноградне • Вина зі свіжого винограду, крім 

ігристих вин; # сусло 

11.02.12-15.00 Виноградне • Вино (сусло #), бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням 

спирту, з надмірним тиском, 

зумовленим розчиненим діоксидом 

вуглецю, не менше ніж 1 бар, але менше 

від 3 бар і температурою 20° C (крім 

ігристого вина) 
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11.02.12-17.00 Виноградне • Вино (сусло #), високоякісне, вироблене 

в певних регіонах, бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. 

%, крім вина білого та ігристого 

11.02.12-19.00 Виноградне • Вино та сусло #, бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. % 

(крім високоякісних білих та ігристих 

вин, вироблених у певних регіонах) 

11.02.12-50.00 Виноградне • Сусло # 

10.32.15 Виноградний • Сік # 

10.32.15-00.00 Виноградний • Сік # 

11.01.10-20.00 Виноградних • Напої спиртні, одержані дистиляцією 

виноградного вина чи # вичавок 

11.01.10-65.00 Виноградних • Напої спиртні, дистильовані з плодів 

(крім лікерів, джину, ялівцевої 
настоянки; виноградного вина чи # 

вичавків) 

11.01.10-80.00 Виноградних • Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, 

лікери та інші спиртовмісні напої (крім 

спиртних дистильованих напоїв, з 
виноградного вина, # вичавків або 

плодів чи віскі, рому, тафії, джину та 
ялівцевої настоянки, спиртних напоїв, 

дистильованих з плодів) 

10.32.19-20.00 Виноградного • Сік з будь-яких фруктів чи овочів 

одного виду, неконцентрований, 

неферментований та без додання спирту 

(крім апельсинового, грейпфрутового, 

ананасового, томатного, # та яблучного 

соків) 

11.01.10-20.00 Виноградного • Напої спиртні, одержані дистиляцією # 

вина чи виноградних вичавок 

11.01.10-65.00 Виноградного • Напої спиртні, дистильовані з плодів 

(крім лікерів, джину, ялівцевої 
настоянки; # вина чи виноградних 

вичавків) 

11.01.10-80.00 Виноградного • Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, 

лікери та інші спиртовмісні напої (крім 

спиртних дистильованих напоїв, з # 

вина, виноградних вичавків або плодів 

чи віскі, рому, тафії, джину та ялівцевої 
настоянки, спиртних напоїв, 

дистильованих з плодів) 
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11.02.9 Виноградного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # вина 

11.02.99 Виноградного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # вина 

11.02.99-00.00 Виноградного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # вина 

10.04.10-00.00 Винограду • Вермут та інші ароматизовані вина зі 
свіжого # 

10.39.25-20.00 Винограду • Плоди, засушені (крім бананів, фініків, 

інжиру, ананасів, авокадо, гуаяви, 

манго, мангостанів, цитрусових плодів і 
#); суміші горіхів або сушених плодів 

11.02.1 Винограду • Вина зі свіжого #; виноградне сусло 

11.02.11 Винограду • Вина ігристі зі свіжого # 

11.02.11-93.00 Винограду • Вина ігристі, зі свіжого #, фактичною 

міцністю не менше ніж 8,5 об. % (крім 

шампанського) 

11.02.11-95.00 Винограду • Вина ігристі, зі свіжого #, фактичною 

міцністю менше ніж 8,5 об. % 

11.02.12 Винограду • Вина зі свіжого #, крім ігристих вин; 

виноградне сусло 

11.04.1 Винограду • Вермут та інші ароматизовані вина зі 
свіжого # 

11.04.10 Винограду • Вермут та інші ароматизовані вина зі 
свіжого # 

28.30.59-75.00 Винограду • Комбайни для збирання # 

28.30.59-90.00 Винограду • Машини збиральні (крім 

зернозбиральних комбайнів, машин для 

збирання коренеплодів або 

бульбоплодів, силосозбиральних 

комбайнів і комбайнів для збирання #) 

11.05.2 Винокуріння • Дробина пивоваріння та # 

11.05.20 Винокуріння • Дробина пивоваріння та # 

11.05.20-00.00 Винокуріння • Дробина пивоваріння та # 

23.32 Випаленої • Цегла, черепиця та будівельні вироби з 
# глини 

23.32.1 Випаленої • Цегла, черепиця та будівельні вироби з 
# глини 

23.32.9 Випаленої • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та 
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будівельних виробів з # глини 

23.32.99 Випаленої • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та 
будівельних виробів з # глини 

23.32.99-00.00 Випаленої • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та 
будівельних виробів з # глини 

24.10.41-30.00 Випалюванню • Листи та пластини електротехнічні, не 

піддані кінцевому #, завширшки не 

менше ніж 600 мм 

28.21.12-30.00 Випалювання • Печі неелектричні для #, виплавляння 

чи іншого термічного обробляння 

піритових руд або руд металів 

28.21.12-70.00 Випалювання • Печі промислові чи лабораторні, 
неелектричні, зокрема 
сміттєспалювальні (крім печей для #, 

виплавляння чи іншого термічного 

обробляння піритових руд або руд 

металів, хлібопекарських печей і 
крекінг-печей) 

28.25.13-33.00 Випарювачем • Вітрини та прилавки холодильні з 
холодильним агрегатом або # для 

зберігання замороженої їжі 

28.25.13-35.00 Випарювачем • Вітрини та прилавки холодильні з 
холодильним агрегатом або #, інші (крім 

призначених для зберігання 

замороженої їжі) 

28.25.13-50.00 Випарювачем • Меблі з умонтованим холодильним 

устаткованням (крім морозильників 

глибокого заморожування, вітрин і 
прилавків холодильних з холодильним 

агрегатом або #) 

28.25.30-10.00 Випарювачі • Частини установок для кондиціювання 

повітря (зокрема конденсатори, 

абсорбери, # та генератори) 

28.25.30-30.00 Випарювачі • Меблі, призначені для розміщення 

холодильно-морозильного устатковання 

(зокрема # та складені холодильні 
установки) 

28.25.30-50.00 Випарювачі • Частини холодильного непобутового 

устатковання (зокрема # та 
конденсатори) 

28.25.30-70.00 Випарювачі • Частини меблів з умонтованим 

холодильним устаткованням, теплових 

помп, холодильного побутового 
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устатковання (# та конденсатори, крім 

випарювачів і конденсаторів до 

непобутового холодильного 

устатковання) 

28.25.30-70.00 Випарювачів • Частини меблів з умонтованим 

холодильним устаткованням, теплових 

помп, холодильного побутового 

устатковання (випарювачі та 

конденсатори, крім # і конденсаторів до 

непобутового холодильного 

устатковання) 

28.21.12-30.00 Виплавляння • Печі неелектричні для випалювання, # 

чи іншого термічного обробляння 

піритових руд або руд металів 

28.21.12-70.00 Виплавляння • Печі промислові чи лабораторні, 
неелектричні, зокрема 
сміттєспалювальні (крім печей для 

випалювання, # чи іншого термічного 

обробляння піритових руд або руд 

металів, хлібопекарських печей і 
крекінг-печей) 

26.5 Випробовувальне • Устатковання вимірювальне, # та 
навігаційне; годинники всіх видів 

26.51 Випробовувальне • Устаткованая вимірювальне, # та 
навігаційне 

26.51.66-89.00 Випробовувальних • Інструменти та машини неелектронні 
для вимірювання (крім призначених для 

вимірювання чи перевіряння 

геометричних параметрів, балансування 

механічних частин, # стендів, 

інструментів і оптичних приладів) 

26.51.6 Випробовувальні • Інструменти та прилади вимірювальні, 
контрольні та #, інші 

26.51.66-20.00 Випробовувальні • Стенди # 

26.51.8 Випробовувального • Частини та приладдя до 

вимірювального, # та навігаційного 

устатковання 

26.51.62 Випробовування • Машини та пристрої для # механічних 

властивостей матеріалів 

26.51.62-10.00 Випробовування • Машини та пристрої електронні для # 

механічних властивостей металів (крім 

машин і пристроїв металографічних, 

інструментів для виявляння вад) 

26.51.62-30.00 Випробовування • Машини та пристрої неелектронні для # 

металів 
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26.51.62-55.00 Випробовування • Машини та пристрої електронні для # 

механічних властивостей матеріалів 

(крім металів) 

26.51.62-59.00 Випробовування • Машини та пристрої неелектронні для # 

механічних властивостей матеріалів 

(зокрема текстилю, паперу, картону, 

пластмас, деревини, бетону, ґуми, 

шкіри, лінолеуму), крім металів 

33.13.11 Випробовування • Ремонтування та технічне 

обслуговування інструментів і приладів 

для вимірювання, # та навігації 

33.13.11-10.00 Випробовування • Ремонтування та технічне 

обслуговування інструментів і приладів 

для вимірювання, # й навігації та для 

інших цілей (крім устатковання для 

керування виробничими процесами) 

26.51.9 Випробувального • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вимірювального, # та 

навігаційного устатковання 

26.51.99 Випробувального • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вимірювального, # та 

навігаційного устатковання 

26.51.99-00.00 Випробувального • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вимірювального, # та 

навігаційного устатковання 

23.20.14-10.00 Випробування • Вироби з умістом магнезиту, доломіту 

чи хроміту (зокрема цегли та інші 
форми, камені пробірні для # 

дорогоцінних металів, блоки та плити 

для брукування), крім вогнетривких 

виробів 

26.51.4 Випромінювання • Прилади для вимірювання електричних 

величин і йонізівного # 

26.51.41 Випромінювання • Прилади й апаратура для вимірювання 

чи виявляння йонізівного # 

26.51.53-30.00 Випромінювання • Спектрометри, спектрофотометри, що 

базуються на використовуванні 
оптичного # 

26.51.53-50.00 Випромінювання • Інструменти й апаратура, що базуються 

на використовуванні оптичного #, н. в. і. 
у. 

26.60.11 Випромінювання • Апаратура, що базується на 

використанні рентгенівського, альфа-, 

бета- чи гамма- # 
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26.60.11-19.00 Випромінювання • Апаратура, що базується на 

використанні рентгенівського # (крім 

призначеної для медичних, хірургічних, 

стоматологічних і ветеринарних потреб) 

26.60.11-30.00 Випромінювання • Апаратура, що базується на 

використанні альфа-, бета- чи гамма- #, 

для медичних, хірургічних, 

стоматологічних і ветеринарних потреб 

чи для іншої призначеності (зокрема 

апаратура для радіографії та 
радіотерапії) 

26.60.13 Випромінювання • Апарати, що використовують 

ультрафіолетове чи інфрачервоне #, 

застосовувані у медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

26.60.13-00.00 Випромінювання • Апарати, що використовують 

ультрафіолетове чи інфрачервоне #, 

застосовувані у медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

28.29.70-20.00 Випромінювання • Пальники газові з дуттям, ручні для 

паяння м'якими та твердими припоями 

чи зварювання (крім машин 

електричних, лазерних, іншого 

світлового чи фотонною #, 

магнітноімпульсних або плазмодугових) 

28.41.11-10.00 Випромінювання • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частин 

матеріалу, що працюють з 
використанням лазерного чи іншого 

світлового або фотонного # 

33.20.41-00.00 Випромінювання • Прилади й апаратура для вимірювання 

чи виявляння йонізівного # 

26.60.11-15.00 Випромінювання • Апаратура, що базується на 

використанні рентгенівського # для 

медичних, хірургічних, стоматологічних 

і ветеринарних потреб (зокрема 
апаратура для радіографії та 
радіотерапії) 

28.21.13-55.00 Випромінюванням • Печі електричні промислові чи 

лабораторні, устатковання індукційне 

чи діелектричне для термічного 

обробляння (зокрема топки та 
діелектричні печі), крім печей опору, 

печей з інфрачервоним # 

28.21.13-57.00 Випромінюванням • Печі з інфрачервоним # 

27.11.50-35.00 Випрямлячі • # 
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27.11.50-70.00 Випрямлячів • Перетворювачі статичні (крім 

полікристалічних напівпровідників, 

перетворювачів до зварювального 

устатковання без зварювальних головок 

або приладдя, пристроїв для заряджання 

акумуляторів, #, інверторів) 

18.12.14-28.00 Випусків • Друкування словників і енциклопедій та 

їхніх серійних # 

28.14.12-33.00 Випускних • Крани змішувальні до раковин, ванн, 

біде, резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, 

зворотних, запобіжних чи # клапанів або 

до мастилогідравлічних чи 

пневматичних силових трансмісій) 

28.14.12-35.00 Випускних • Крани, вентилі та клапани до раковин, 

ванн, біде, резервуарів на воду та до 

подібних пристроїв (крім до 

редукційних, зворотних, запобіжних чи 

# клапанів або до мастилогідравлічних 

чи пневматичних силових трансмісій і 
змішувальних кранів) 

28.14.13-15.00 Випускних • Клапани керування процесом, інші, до 

труб, котлів, резервуарів, цистерн або 

подібних пристроїв (крім до 

редукційних, зворотних, запобіжних чи 

# і терморегулювальних клапанів або до 

маслогідравлічних чи пневматичних 

силових трансмісій) 

28.14.11-80.00 Випускні • Клапани запобіжні чи # до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів 

28.13.14-20.00 Випускного • Помпи ротородинамічні з діаметром # 

патрубка не більше ніж 15 мм 

28.13.14-30.00 Випускного • Помпи відцентрові з діаметром # 

патрубка більше ніж 15 мм, відцентрові 
канальні, відкрито-вихрові, вихрові 

28.13.14-51.00 Випускного • Помпи відцентрові з діаметром # 

патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з одним вхідним 

робочим колесом, моноблокові 

28.13.14-53.00 Випускного • Помпи відцентрові з діаметром # 

патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з одним вхідним 

робочим колесом, інші 

28.13.14-55.00 Випускного • Помпи відцентрові з діаметром # 

патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з двома вхідними 
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робочими колесами, моноблокові 

28.13.14-60.00 Випускного • Помпи відцентрові з діаметром # 

патрубка більше ніж 15 мм, 

багатоступінчасті (зокрема з 
автоматичною заливкою) 

28.41.31-20.00 Вирівнювальні • Машини вигинальні, відбортувальні, # 

або правимльні для обробляння виробів 

з листового металу, з числовим 

програмним керуванням (зокрема 
преси) 

28.41.31-40.00 Вирівнювальні • Машини вигин альні, відбортувальні, # 

та правимльні для обробляння металу, з 
числовим програмним керуванням 

(зокрема преси), крім машин для 

обробляння виробів з листового металу 

28.41.31-80.00 Вирівнювальні • Машини вигинальні, відбортувальні, # 

та правимльні для обробляння металу, 

без числового програмного керування 

(зокрема преси), крім машин для 

обробляння виробів з листового металу 

28.92.2 Вирівнювання • Машини інші для переміщування, 

планування, профілювання, 

розробляння, #, трамбування, 

ущільнювання та виймання ґрунту, 

корисних копалин або руд (зокрема 
бульдозери, механічні лопати та 

дорожні котки) 

28.94.30-50.00 Вирівнювання • Машини й устатковання для 

виробництва чи ремонтування взуття 

(зокрема машини для # деталей, для 

розрізання шкіри на форми, машини 

перфорувальні та для проколювання), 

крім швейних машин 

28.49.12-50.00 Вирізуванням • Верстати стругальні, фрезерні чи 

стругально-калювальні (#) для 

обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

13.30.14 Виробах • Нанесення малюнків на полотнах і 
текстильних # (зокрема одягу) 

10.71 Вироби • # хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого 

зберігання 

10.71.1 Вироби • # хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого 

зберігання 



стор. 424 з 1807  

10.71.11 Вироби • # хлібобулочні, нетривалого зберігання 

10.71.11-00.10 Вироби • # хлібобулочні, нетривалого зберігання, 

для спеціального харчування (дієтичні, 
оздоровчі, профілактичні) 

10.71.11-00.90 Вироби • # хлібобулочні, нетривалого зберігання, 

інші 

10.71.12 Вироби • # кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання; вироби 

кондитерські з кремом і начинками та їх 

напівфабрикати 

10.71.12-00.10 Вироби • # кондитерські та кулінарні, борошняні, 
з кремом і начинками 

10.71.12-00.20 Вироби • # кондитерські та кулінарні, борошняні, 
високого ступеня готовності та тістові, 
зокрема швидкозаморожені 
напівфабрикати 

10.71.12-00.90 Вироби • # кондитерські та кулінарні, борошняні, 
інші 

10.72 Вироби • # хлібобулочні, зниженої вологості, та 
кондитерські, борошняні, тривалого 

зберігання 

10.72.1 Вироби • # хлібобулочні, зниженої вологості, та 
кондитерські, борошняні, тривалого 

зберігання 

10.72.11 Вироби • Хлібці хрусткі, сухарі, грінки й подібні 

10.72.11-50.00 Вироби • Сухарі, грінки й подібні # 

10.72.12 Вироби • # кондитерські борошняні: пряники, 

печиво здобне, вафлі та вафельні 
облатки 

10.72.19 Вироби • # хлібобулочні, інші, зниженої вологості 
та тривалого зберігання 

10.72.19-20.00 Вироби • Хлібці прісні для причасти; облатки, 

придатні для фармацевтичного 

використання; облатки для 

запечатування; папір рисовий і подібні # 

10.72.19-50.00 Вироби • # екструдовані чи здуті, пряні чи 

підсолені 

10.72.19-90.00 Вироби • # хлібобулочні (зокрема млинці, пироги, 

запіканки, піца), крім канапок, хлібців 

хрустких, вафельних облаток, вафель, 

сухарів, тостів, пряних або підсолених 

екструдованих або здутих виробів 
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10.73 Вироби • Макарони, локшина, кускус і подібні 
борошняні # 

10.73.1 Вироби • Макарони, локшина, кускус і подібні 
борошняні # 

10.73.11 Вироби • Макарони, локшина й подібні 
борошняні # 

10.73.11-30.00 Вироби • # макаронні, неварені, з умістом яєць 

(крім виробів з начинкою чи 

приготованих іншим способом) 

10.73.11-50.00 Вироби • # макаронні, неварені (крім виробів з 
умістом яєць, з начинкою чи 

приготованих іншим способом): 

10.82 Вироби • Какао-продукти, шоколад і цукрові 
кондитерські # 

10.82.2 Вироби • Шоколад і цукрові кондитерські # 

10.82.22-43.00 Вироби • # шоколадні, з умістом алкоголю (крім 

виробів у блоках, плитках чи брусках) 

10.82.22-45.00 Вироби • # шоколадні (крім виробів з умістом 

алкоголю, виробів у блоках, плитках чи 

брусках) 

10.82.22-53.00 Вироби • # кондитерські шоколадні, з начинкою 

(крім виробів у блоках, плитках чи 

брусках, шоколадного печива, 

шоколадок) 

10.82.22-55.00 Вироби • # кондитерські шоколадні (крім виробів 

з начинкою, у блоках, плитках чи 

брусках, шоколадного печива, 

шоколадок) 

10.82.22-60.00 Вироби • # кондитерські цукрові та їх замінники, 

виготовлені з продуктів-замінників 

цукру з умістом какао-продуктів 

(зокрема шоколадна нуга), крім білого 

шоколаду 

10.82.22-80.00 Вироби • # готові, з умістом какао-продуктів, для 

приготування напоїв 

10.82.23 Вироби • # кондитерські цукрові (зокрема білий 

шоколад), без умісту какао-порошку й 

тертого какао 

10.82.23-63.00 Вироби • # зацукровані (драже) (зокрема мигдаль 

зацукрований) 

10.82.23-65.00 Вироби • Цукерки жуйні; плодове желе та плодові 
пасти як цукрові кондитерські # (крім 

жуйної ґумки/жуйки) 
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10.82.23-90.00 Вироби • # кондитерські цукрові, н. в. і. у. 

10.85.14-10.00 Вироби • # макаронні, варені чи неварені, з 
начинкою з м'яса, риби, сиру чи інших 

продуктів у будь-якій пропорції 

10.85.14-30.00 Вироби • # макаронні та страви з макаронних 

виробів, сушені, несушені та заморожені 
(зокрема готові страви), крім неварених 

макаронних виробів, макаронних 

виробів з начинкою 

12 Вироби • # тютюнові 

12.00 Вироби • # тютюнові 

12.00.1 Вироби • # тютюнові, крім відходів 

12.0 Вироби • # тютюнові 

13 Вироби • # текстильні 

13.9 Вироби • # текстильні, інші 

13.10.61-33.00 Вироби • Пряжа з бавовни, не підданої 
гребенечесанню, не розфасована для 

роздрібної торгівлі, на трикотажні 
полотна та панчішні # 

13.10.61-53.00 Вироби • Пряжа з гребенечесаної бавовни, не 

розфасована для роздрібної торгівлі, на 
трикотажні полотна та панчішні # 

13.91.19-20.00 Вироби • Хутро штучне та # з нього 

13.92 Вироби • # текстильні готові, крім одягу 

13.92.1 Вироби • # текстильні готові для домашнього 

господарства 

13.92.2 Вироби • # текстильні готові, інші 

13.92.16 Вироби • # меблево-декоративні, н. в. і. у.; набори 

тканин і пряжі для виготовлення 

килимів, пледів, гобеленів і подібних 

виробів 

13.92.16-60.00 Вироби • # меблево-декоративні (зокрема чохли 

до меблів, наволочки, а також 

пошиванки на автомобільні крісла), крім 

ковдр, пледів, постільної, столової, 
туалетної та кухонної білизни, фіранок, 

гардин, штор, запон і покривал на ліжка 

13.92.24 Вироби • Ковдри стьобані та перини, диванні 
подушки, пуфи, подушки, спальні 
мішки й подібні #, з пружинами, чи 

заповнені будь-якими матеріалами, чи 

виготовлені з поруватої ґуми чи 



стор. 427 з 1807  

пластмас 

13.92.29 Вироби • # текстильні, готові, інші (зокрема 
ганчірки, для миття підлоги, посуду, 

витирання пороху й подібні вироби для 

прибирання, рятувальні жилети, 

рятувальні пояси), н. в. і. у. 

13.92.29 Вироби • Вироби текстильні, готові, інші (зокрема 

ганчірки, для миття підлоги, посуду, 

витирання пороху й подібні #для 

прибирання, рятувальні жилети, 

рятувальні пояси), н. в. і. у. 

13.92.29-53.00 Вироби • Ганчірки, для миття підлоги, посуду, 

витирання пороху й подібні # для 

прибирання, з нетканого текстилю 

13.92.29-57.00 Вироби • Ганчірки, для миття підлоги, посуду, 

витирання пороху й подібні # для 

прибирання (крім трикотажних чи з 
нетканого текстилю) 

13.92.29-90.00 Вироби • Ганчірки, для миття підлоги, посуду, 

витирання пороху та подібні # для 

прибирання, трикотажні; жилети 

рятувальні, рятувальні пояси та інші 
готові вироби 

13.92.29-90.00 Вироби • Ганчірки, для миття підлоги, посуду, 

витирання пороху та подібні вироби для 

прибирання, трикотажні; жилети 

рятувальні, рятувальні пояси та інші 
готові # 

13.94.2 Вироби • Ганчір'я, відходи шпагату, мотузок, 

канатів та тросів і зношені #, з 
текстильних матеріалів 

13.94.12 Вироби • Полотно сіткове плетене, зі шпагату, 

мотузок або канатів; сітки готові з 
текстильних матеріалів; # з пряжі, 
стрічкових ниток, н. в. і. у. 

13.94.12-80.00 Вироби • # зі шпагату, мотузок, канатів або тросів 

13.94.20 Вироби • Ганчір'я, відходи шпагату, мотузок, 

канатів та тросів і зношені #, з 
текстильних матеріалів 

13.94.20-00.00 Вироби • Ганчір'я, відходи шпагату, мотузок, 

канатів та тросів і зношені #, з 
текстильних матеріалів 

13.95 Вироби • Матеріали неткані та # з нетканих 

матеріалів, крім одягу 
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13.95.1 Вироби • Матеріали неткані та # з нетканих 

матеріалів, крім одягу 

13.95.10 Вироби • Матеріали неткані та # з нетканих 

матеріалів, крім одягу 

13.95.10-10.00 Вироби • Матеріали неткані з поверхневою 

щільністю не більше ніж 25 г/м2, з 
покривом або без покриву (зокрема # з 
нетканих матеріалів), крім одягу 

13.95.10-20.00 Вироби • Матеріали неткані з поверхневою 

щільністю більше ніж 25 г/м2, але не 

менше від 70 г/м2, з покривом або без 
покриву (зокрема # з нетканих 

матеріалів), крім одягу 

13.95.10-30.00 Вироби • Матеріали неткані з поверхневою 

щільністю більше ніж 70 г/м2, але не 

менше від 150 г/м2, з покривом або без 
покриву (зокрема # з нетканих 

матеріалів), крім одягу 

13.95.10-50.00 Вироби • Матеріали неткані з поверхневою 

щільністю більше ніж 150 г/м2, з 
покривом або без покриву (зокрема # з 
нетканих матеріалів), крім одягу 

13.95.10-70.00 Вироби • Матеріали неткані, з покривом або без 
покриву (зокрема # з нетканих 

матеріалів), крім одягу 

13.96 Вироби • # текстильні технічної та промислової 
призначеності, інші 

13.96.1 Вироби • Пряжа металізована чи пряжа 

скомбінована з металом; тканини з 
металевих ниток і тканини з 
металізованої пряжі; нитки ґумові та 
корд з текстильним покривом і 
продукція текстильна та готові # 

технічної призначеності 

13.96.16 Вироби • Продукція текстильна та готові # 

технічної призначеності (зокрема ґноти, 

сітка жарова газових ліхтарів, шланги, 

паси урухомлювальні/приводні та 
транспортерні стрічки, ситотканини та 
тканина фільтрувальна) 

13.96.17 Вироби • Тканини вузькі, ткані; тканини вузькі, 
безутокові, що складаються з основи, 

скріпленої склеюванням (болдюкс); 

оздоблення й подібні # 

13.96.17-50.00 Вироби • Етикетки, емблеми й подібні # з 
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текстильних матеріалів (крім вишитих) 

13.99 Вироби • # текстильні інші, н. в. і. у. 

13.99.19 Вироби • # текстильні інші та інша текстильна 
продукція, н. в. і. у. 

13.99.19-00.00 Вироби • # текстильні інші та інша текстильна 
продукція, н. в. і. у. 

14.2 Вироби • # з хутра 

14.3 Вироби • # трикотажні 

14.13.4 Вироби • Одяг ношений та інші #, що були у 

вжитку 

14.13.11 Вироби • Пальта, півпальта, накидки, плащі, 
анораки, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні куртки й подібні #, чоловічі 
або хлопчачі, трикотажні 

14.13.11-10.00 Вироби • Пальта, півпальта, накидки, плащі й 

подібні #, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні (крім піджаків (курток) і 
блейзерів, анораків, вітрозахисних 

плащів і вітрозахисних курток) 

14.13.11-20.00 Вироби • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні 
плащі, вітрозахисні куртки й подібні #, 

чоловічі або хлопчачі, трикотажні (крім 

піджаків (курток) і блейзерів) 

14.13.13 Вироби • Пальта, півпальта, накидки, плащі, 
анораки, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні куртки й подібні #, жіночі 
або дівчачі, трикотажні 

14.13.13-10.00 Вироби • Пальта, півпальта, накидки, плащі й 

подібні #, жіночі або дівчачі, трикотажні 
(крім жакетів (курток) і блейзерів) 

14.13.13-20.00 Вироби • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні 
плащі, вітрозахисні куртки й подібні #, 

жіночі чи дівчачі, трикотажні (крім 

жакетів (курток) і блейзерів) 

14.13.21 Вироби • Пальта, дощовики, півпальта, накидки, 

плащі, анораки, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні куртки й подібні #, чоловічі 
або хлопчачі, не трикотажні 

14.13.21-20.00 Вироби • Пальта, півпальта, накидки, плащі й 

подібні #, чоловічі або хлопчачі 

14.13.21-30.00 Вироби • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні 
куртки й подібні #, чоловічі або 

хлопчачі (крім піджаків (курток) і 
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блейзерів, трикотажних, просочених, 

покритих, дубльованих чи 

проґумованих) 

14.13.31 Вироби • Пальта, півпальта, накидки, плащі, 
анораки, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні куртки й подібні #, жіночі 
або дівчачі з текстильних тканин, крім 

трикотажних 

14.13.31-20.00 Вироби • Пальта, півпальта, накидки, плащі й 

подібні #, жіночі або дівчачі 

14.13.31-30.00 Вироби • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні 
куртки або подібні #, жіночі або дівчачі 
(крім жакетів (курток) та блейзерів, 

трикотажних, просочених, покритих, 

дубльованих чи проґумованих) 

14.13.40 Вироби • Одяг ношений та інші #, що були у 

вжитку 

14.13.40-00.00 Вироби • Одяг ношений та інші #, що були у 

вжитку 

14.14.12 Вироби • Кальсони, труси, нічні сорочки, піжами, 

халати купальні, домашні халати та 
подібні #, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні 

14.14.12-40.00 Вироби • Халати домашні, купальні халати й 

подібні #, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні 

14.14.14 Вироби • Комбінації, спідні спідниці, труси, 

панталони, нічні сорочки, піжами, 

домашні халати, пеньюари, купальні 
халати й подібні #, жіночі або дівчачі, 
трикотажні 

14.14.14-40.00 Вироби • Пеньюари, халати купальні, домашні й 

подібні #, жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.14.22-40.00 Вироби • Майки, натільні фуфайки, халати 

купальні, домашні й подібні #, чоловічі 
або хлопчачі (крім трикотажних) 

14.14.24 Вироби • Майки та інші натільні фуфайки, 

комбінації, спідні спідниці, труси, 

панталони, нічні сорочки, піжами, 

пеньюари, купальні халати, домашні 
халати й подібні #, жіночі або дівчачі, 
крім трикотажних 

14.14.24-60.00 Вироби • Майки та інші натільні фуфайки, 

комбінації, труси, панталони, пеньюари, 

купальні, халати, домашні халати, 
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капоти й подібні #, жіночі або дівчачі, з 
бавовни (крім трикотажних) 

14.14.24-89.00 Вироби • Майки, натільні фуфайки, труси, 

панталони, пеньюари, халати купальні, 
домашні й подібні #, жіночі або дівчачі, 
з текстилю (крім виготовлених з 
бавовни, хімічних волокон, 

трикотажних) 

14.14.25 Вироби • Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, 

підв'язки, круглі підв'язки й подібні # та 

їхні деталі, трикотажні чи не трикотажні 

14.14.25-70.00 Вироби • Підтяжки, підв'язки, круглі підв'язки й 

подібні # та їхні деталі 

14.19.19-30.00 Вироби • Шалі, шарфи, хустки, кашне, мантильї, 
вуалі й подібні #, трикотажні 

14.19.23-33.00 Вироби • Шалі, шарфи, кашне, мантильї, вуалі й 

подібні # (крім виробів з шовку чи 

відходів шовку, трикотажних) 

14.19.23-38.00 Вироби • Шалі, шарфи, кашне, мантильї, вуалі й 

подібні #, з шовку чи відходів шовку 

(крім трикотажних) 

14.20 Вироби • # з хутра 

14.20.1 Вироби • Предмети одягу, аксесуари одягу та інші 
# з хутрових шкурок, крім наголовних 

уборів 

14.20.10 Вироби • Предмети одягу, аксесуари одягу та інші 
# з хутрових шкурок, крім наголовних 

уборів 

14.20.10-90.00 Вироби • # з хутрових шкурок (крім предметів 

одягу, аксесуарів одягу, капелюхів і 
неголовних уборів) 

14.31 Вироби • # панчішно-шкарпеткові трикотажні 

14.31.1 Вироби • Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки 

та інші панчішно-шкарпеткові #, 

трикотажні 

14.31.10 Вироби • Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки 

та інші панчішно-шкарпеткові #, 

трикотажні 

14.39 Вироби • # трикотажні інші 

14.39.1 Вироби • Светри, пуловери, кардигани, жилети й 

подібні трикотажні # 

14.39.10 Вироби • Светри, пуловери, кардигани, жилети й 
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подібні трикотажні # 

14.3110-90.00 Вироби • # панчішно-шкарпеткові та взуття, 

трикотажні (зокрема шкарпетки), крім 

жіночих панчіх і гольфів з лінійною 

щільністю менше ніж 67 децитексів, 

колготок та панчіх, взуття з 
прикріпленою підошвою 

15 Вироби • Шкіра та шкіряні # 

15.1 Вироби • Шкіра дублена та вичинена; # дорожні, 
шорно-сідельні та упряж; хутро 

вичинене або фарбоване 

15.12 Вироби • # дорожні, шорно-сідельні та упряж 

15.12.1 Вироби • # дорожні, шорно-сідельні та упряж і 
подібні вироби; вироби шкіряні інші 

15.12.1 Вироби • Вироби дорожні, шорно-сідельні та 
упряж і подібні #; вироби шкіряні інші 

15.12.1 Вироби • Вироби дорожні, шорно-сідельні та 
упряж і подібні вироби; # шкіряні інші 

15.12.11 Вироби • # шорно-сідельні та упряж для будь-

яких тварин, з будь-якого матеріалу 

15.12.11-00.00 Вироби • # шорно-сідельні та упряж для будь-

яких тварин, з будь-якого матеріалу 

15.12.12 Вироби • # дорожні з натуральної чи 

композиційної шкіри, пластмасових 

листів, текстильних матеріалів, 

вулканізованої фібри чи картону, 

набори дорожні для особистої гігієни, 

шиття або чищення взуття чи одягу 

15.12.12-10.00 Вироби • Валізи, сумки-чохли на одяг, 
косметички, кейси на ділові папери, 

ранці шкільні й подібні #, з натуральної 
шкіри, композиційної шкіри, лакової 
шкіри, пластмаси, текстильних 

матеріалів, алюмінію чи інших 

матеріалів 

15.12.12-20.00 Вироби • Сумки-чемоданчики дорожні, з 
натуральної шкіри, композиційної 
шкіри, лакової шкіри, пластмасових 

листів, текстильних матеріалів чи інших 

матеріалів (зокрема # без ручок) 

15.12.12-30.00 Вироби • #, що їх зазвичай носять у кишені чи в 

дамській сумочці 

15.12.19 Вироби • # з натуральної чи композиційної шкіри 
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інші (зокрема вироби, використовувані в 

машинах або механічних пристроях, чи 

для інших технічних цілей), н. в. і. у. 

15.12.19 Вироби • Вироби з натуральної чи композиційної 
шкіри інші (зокрема #, використовувані 
в машинах або механічних пристроях, 

чи для інших технічних цілей), н. в. і. у. 

15.12.19-30.00 Вироби • # з натуральної чи композиційної шкіри, 

використовувані в машинах або 

механічних пристроях, чи для інших 

технічних цілей 

15.12.19-60.00 Вироби • # з натуральної чи композиційної шкіри, 

н. в. і. у. 

15.20.4 Вироби • Частини шкіряного взуття; устілки 

вкладні, устілки під п'ятку й подібні 
знімні деталі; гетри, гамаші й подібні # 

та їхні частини 

15.20.40 Вироби • Частини шкіряного взуття; устілки 

вкладні, устілки під п'ятку й подібні 
знімні деталі; гетри, гамаші й подібні # 

та їхні частини 

16 Вироби • Деревина та # з деревини й корка (крім 

меблів); вироби із соломи та матеріалів, 

придатних для плетіння 

16 Вироби • Деревина та вироби з деревини й корка 

(крім меблів); # із соломи та матеріалів, 

придатних для плетіння 

16.2 Вироби • # з деревини, корка, соломи та 

матеріалів, придатних для плетіння 

16.21.1 Вироби • Фанера клеєна, фанеровані панелі й 

подібні # з шаруватої деревини; плити 

деревностружкові й подібні плити з 
деревини чи з інших здерев'янілих 

матеріалів 

16.21.11 Вироби • Фанера клеєна, фанеровані панелі й 

подібні # з шаруватої деревини, з 
бамбуку 

16.21.11-00.00 Вироби • Фанера клеєна, фанеровані панелі й 

подібні # з шаруватої деревини, з 
бамбуку 

16.21.12 Вироби • Фанера клеєна, фанеровані панелі й 

подібні # з шаруватої деревини, інші 

16.21.12-21.00 Вироби • Панелі фанеровані й подібні # з 
шаруватої деревини, з брускових, 
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багатошарових і рейкових столярних 

плит 

16.21.12-24.00 Вироби • Панелі фанеровані й подібні # з 
шаруватої деревини (не з брускових, 

багатошарових і рейкових столярних 

плит) 

16.23 Вироби • # теслярські та столярні, інші 

16.23.1 Вироби • # столярні та теслярські (крім складених 

будівель), з деревини 

16.23.19 Вироби • # теслярські та столярні, з деревини, н. 

в. і. у. 

16.23.19-00.00 Вироби • # теслярські та столярні, з деревини, н. 

в. і. у. 

16.24.12 Вироби • Барила та інші бондарні # 

16.24.12-00.00 Вироби • Барила та інші бондарні # 

16.29 Вироби • # з деревини, інші; вироби з корка, 
соломи га матеріалів, придатних для 

плетіння 

16.29 Вироби • Вироби з деревини, інші; # з корка, 

соломи та матеріалів, придатних для 

плетіння 

16.29.1 Вироби • # з деревини, інші 

16.29.2 Вироби • # з корка, соломи та інших матеріалів, 

придатних для плетіння; вироби 

кошикові та плетені вироби 

16.29.2 Вироби • Вироби з корка, соломи та інших 

матеріалів, придатних для плетіння; # 

кошикові та плетені вироби 

16.29.2 Вироби • Вироби з корка, соломи та інших 

матеріалів, придатних для плетіння; 

вироби кошикові та плетені # 

16.29.13 Вироби • # мозаїчні та інкрустовані дерев'яні, 
коробки для ювелірних виробів або 

ножових виробів і подібні вироби, 

статуетки й інші декоративні вироби, з 
деревини 

16.29.13 Вироби • Вироби мозаїчні та інкрустовані 
дерев'яні, коробки для ювелірних 

виробів або ножових виробів і подібні #, 

статуетки й інші декоративні вироби, з 
деревини 

16.29.13 Вироби • Вироби мозаїчні та інкрустовані 
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дерев'яні, коробки для ювелірних 

виробів або ножових виробів і подібні 
вироби, статуетки й інші декоративні #, 

з деревини 

16.29.13-00.00 Вироби • # мозаїчні та інкрустовані дерев'яні, 
коробки для ювелірних виробів або 

ножових виробів і подібні вироби, 

статуетки й інші декоративні вироби, з 
деревини 

16.29.13-00.00 Вироби • Вироби мозаїчні та інкрустовані 
дерев'яні, коробки для ювелірних 

виробів або ножових виробів і подібні #, 

статуетки й інші декоративні вироби, з 
деревини 

16.29.13-00.00 Вироби • Вироби мозаїчні та інкрустовані 
дерев'яні, коробки для ювелірних 

виробів або ножових виробів і подібні 
вироби, статуетки й інші декоративні #, 

з деревини 

16.29.14 Вироби • Рамки дерев'яні до картин, фотографій, 

дзеркал або подібних предметів та інші 
# з деревини 

16.29.14-90.00 Вироби • # з деревини, інші (крім обичайок) 

16.29.22 Вироби • # з натурального корка 

16.29.22-90.00 Вироби • # з натурального корка, інші 

16.29.24 Вироби • Корок агломерований; #з 
агломерованого корка, н. в. і. у. 

16.29.24-00.00 Вироби • Корок агломерований; # з 
агломерованого корка, н. в. і. у. 

16.29.25 Вироби • # з соломи, альфи чи інших матеріалів, 

придатних для плетіння; вироби 

кошикові та плетені вироби 

16.29.25 Вироби • Вироби з соломи, альфи чи інших 

матеріалів, придатних для плетіння; 

вироби кошикові та плетені # 

16.29.25-00.00 Вироби • # з соломи, альфи чи інших матеріалів, 

придатних для плетіння; вироби 

кошикові та плетені вироби 

16.29.25-00.00 Вироби • Вироби з соломи, альфи чи інших 

матеріалів, придатних для плетіння; # 

кошикові та плетені вироби 

16.29.25-00.00 Вироби • Вироби з соломи, альфи чи інших 

матеріалів, придатних для плетіння; 
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вироби кошикові та плетені # 

17 Вироби • Папір і паперові # 

17.2 Вироби • # паперові та картонні 

17.21.15 Вироби • Сегрегатори, лотки на листи, ящики 

паперові для зберігання та подібні #, 

використовувані в конторах/офісах, 

магазинах або подібних закладах 

17.21.15-50.00 Вироби • Сегрегатори, лотки на листи, ящики 

паперові для зберігання та подібні #, 

використовувані в конторах/офісах, 

магазинах або подібних закладах 

17.22 Вироби • # паперові господарсько-побутової та 
санітарно-гігієнічної призначеності 

17.22.12 Вироби • Рушники санітарно-гігієнічної 
призначеності й тампони, пелюшки і 
підгузники дитячі та подібні гігієнічні #, 

одяг і речі до одягу з целюлози, паперу, 

целюлозної вати чи полотна з 
целюлозного волокна 

17.22.12-10.00 Вироби • Рушники санітарно-гігієнічної 
призначеності й тампони, пелюшки і 
підгузники дитячі та подібні гігієнічні # 

з вати 

17.22.12-20.00 Вироби • Рушники санітарно-гігієнічної 
призначеності, тампони й подібні 
гігієнічні # з целюлози, паперу, 

целюлозної вати чи полотна з 
целюлозного волокна 

17.22.12-30.00 Вироби • Пелюшки та підгузники дитячі й подібні 
гігієнічні # з паперової маси, папір, 

целюлозна вата чи полотно, крім 

туалетного паперу, рушників санітарно-

гігієнічної призначеності, тампонів і 
подібних виробів 

17.22.12-40.00 Вироби • Вата; # з вати, інші 

17.22.12-90.00 Вироби • # паперові господарсько-побутової, 
санітарно-гігієнічної та медичної 
призначеності, н. в. і. у. 

17.22.13 Вироби • Підноси, тарелі, тарілки, чашки й 

подібні паперові чи картонні # 

17.22.13-00.00 Вироби • Підноси, тарелі, тарілки, чашки й 

подібні паперові чи картонні # 

17.23 Вироби • # канцелярські, паперові 



стор. 437 з 1807  

17.23.1 Вироби • # канцелярські, паперові 

17.23.13 Вироби • Журнали реєстраційні, бухгалтерські 
книги, швидкозшивачі, формуляри та 
інші канцелярські #, паперові чи 

картонні 

17.29 Вироби • # паперові та картонні, інші 

17.29.1 Вироби • # паперові та картонні, інші 

17.29.19 Вироби • Папір сигаретний; бобіни, котушки, 

шпульки й подібні #; папір і картон 

фільтрувальні; вироби паперові та 

картонні, інші, н. в. і. у. 

17.29.19 Вироби • Папір сигаретний; бобіни, котушки, 

шпульки й подібні вироби; папір і 
картон фільтрувальні; # паперові та 
картонні, інші, н. в. і. у. 

17.29.19-20.00 Вироби • Бобіни, котушки, шпульки й подібні # з 
паперової маси, паперу та картону, 

використовувані для намотування 

текстильних ниток 

17.29.19-30.00 Вироби • Бобіни, котушки, шпульки й подібні # з 
паперової маси, паперу та картону (крім 

використовуваних для намотування 

текстильних ниток) 

17.29.19-57.00 Вироби • # з паперової маси, сформовані або 

спресовані 

17.29.19-85.00 Вироби • # паперові та картонні, інші, н. в. і. у. 

20.13.13 Вироби • Елементи радіоактивні інші, ізотопи та 
їхні сполуки; сплави, дисперсії, # 

керамічні та суміші, з умістом таких 

елементів, ізотопів або сполук 

20.13.13-00.00 Вироби • Елементи радіоактивні інші, ізотопи та 
їхні сполуки; сплави, дисперсії, # 

керамічні та суміші, з умістом таких 

елементів, ізотопів або сполук 

20.20.11-30.00 Вироби • Інсектициди на основі хлорованих 

вуглеводнів, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або # 

20.20.11-40.00 Вироби • Інсектициди на основі карбаматів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або # 

20.20.11-50.00 Вироби • Інсектициди на основі 
фосфорорганічних сполук, розфасовані 
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для роздрібної торгівлі чи подані як 

готові препарати або # 

20.20.11-60.00 Вироби • Інсектициди на основі піретроїдів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або # 

20.20.12-20.00 Вироби • Гербіциди на основі 
феноксифітогормональних продуктів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або # 

20.20.12-30.00 Вироби • Гербіциди на основі триазинів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або # 

20.20.12-40.00 Вироби • Гербіциди на основі амідів, розфасовані 
для роздрібної торгівлі чи подані як 

готові препарати або # 

20.20.12-50.00 Вироби • Гербіциди на основі карбаматів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або # 

20.20.12-60.00 Вироби • Гербіциди на основі похідних 

динітроаніліну, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або # 

20.20.12-70.00 Вироби • Гербіциди на основі сечовини, урацилу 

та сульфанілсечовини, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або # 

20.20.12-90.00 Вироби • Гербіциди, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або #, крім на основі 
феноксифітогормональних продуктів, 

триазинів, амідів, карбаматів, похідних 

динітрозніліну, сечовини, урацилу, 

сульфанілсечовини 

20.20.13-50.00 Вироби • Засоби проти проростання паростків, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або # 

20.20.13-70.00 Вироби • Регулятори росту рослин, розфасовані 
для роздрібної торгівлі чи подані як 

готові препарати або # 

20.20.14-30.00 Вироби • Засоби дезінфекційні на основі 
четвертинних солей амонію, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або # 

20.20.14-50.00 Вироби • Засоби дезінфекційні на основі 
галогенових сполук, розфасовані для 
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роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або # 

20.20.14-90.00 Вироби • Засоби дезінфекційні, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або # (крім одержаних на 
основі четвертинних солей амонію, на 
основі галогенових сполук) 

20.20.15-15.00 Вироби • Фунгіциди неорганічні, бактерициди та 
протрави насіння, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або # 

20.20.15-30.00 Вироби • Фунгіциди, бактерициди та протрави 

насіння на основі дитіокарбаматів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або # 

20.20.15-45.00 Вироби • Фунгіциди, бактерициди та протрави 

насіння на основі бензімідазолів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або # 

20.20.15-60.00 Вироби • Фунгіциди, бактерициди та протрави 

насіння на основі триазолів чи діазолів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або # 

20.20.15-75.00 Вироби • Фунгіциди, бактерициди та протрави 

насіння на основі діазинів чи 

морфолінів, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або # 

20.20.19-30.00 Вироби • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); 

диносеб (ISO), його солі чи його естери; 

етилендибромід (ISO); етилендихлорид 

(ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол 

(ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), 

зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні 
сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-

метіл (ISO); пентахлорфенол (ISO); 

фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-Т (ISO) (2, 4, 

5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її 
солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
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препарати або # 

20.20.19-80.00 Вироби • Родентициди та інші регулятори росту 

рослин, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або # (крім інсектицидів та 
дизенфікувальних засобів) 

20.30.23 Вироби • Фарби художні для навчання чи 

живопису, оформлення вивісок, фарби 

модифіковані тональні, фарби для 

розваг і подібні # 

20.41.31 Вироби • Мило та органічні поверхнево-активні # 

та засоби, що їх використовують як 

мило; папір, вата, повсть і неткані 
матеріали, покриті чи просочені милом 

або мийним засобом 

20.41.31-20.00 Вироби • Мило та органічні поверхнево-активні # 

у формі брусків, брикетів або фігурних 

виробів, н. в. і. у. 

20.41.31-80.00 Вироби • Мило в іншій формі, ніж бруски, 

брикети чи фігурні #, пластівці, гранули 

чи порошки, або покриті чи просочені 
милом або мийним засобом папір, вата, 

повсть і неткані матеріали 

20.42.19-15.00 Вироби • Мило та органічні поверхнево-активні # 

та засоби, що їх використовують як 

мило 

20.53.10-50.00 Вироби • Концентрати ефірних олій у жирах, 

дистиляти водні й подібні # 

20.60.14 Вироби • Мононитка синтетична; нитки стрічкові 
та подібні # із синтетичних текстильних 

матеріалів 

20.60.24 Вироби • Мононитка зі штучних волокон; нитки 

стрічкові та подібні # зі штучних 

матеріалів 

20.60.24-00.00 Вироби • Мононитка зі штучних волокон; нитки 

стрічкові та подібні # зі штучних 

матеріалів 

21.20.24-20.00 Вироби • Матеріали перев'язувальні клейкі чи 

подібні #; просочені або вкриті 
фармацевтичними речовинами; або 

розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.24-40.00 Вироби • Вата, марля та подібні #, вкриті 
фармацевтичними речовинами, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. 

в. і. у. 
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22 Вироби • # ґумові та пластмасові 

22.1 Вироби • # ґумові 

22.2 Вироби • # пластмасові 

22.19 Вироби • # ґумові, інші 

22.19.2 Вироби • Ґума невулканізована та # з неї; ґума 

вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у 

формі ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів 

22.19.7 Вироби • # з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума 

тверда; вироби з твердої ґуми 

22.19.7 Вироби • Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; 

ґума тверда; # з твердої ґуми 

22.19.20 Вироби • Ґума невулканізована та # з неї; ґума 

вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у 

формі ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів 

22.19.20-30.00 Вироби • Форми та # з невулканізованої ґуми, 

зокрема стрижні, труби, профілі, диски 

та кільця (крім стрічок протекторних 

для відновлення шин) 

22.19.71 Вироби • # гігієнічні та фармацевтичні з 
вулканізованої ґуми, зокрема соски 

(крім виготовлених з твердої ґуми) 

22.19.71-50.00 Вироби • Соски, накладки до сосків та подібні # 

для новонароджених 

22.19.71-80.00 Вироби • # гігієнічні або фармацевтичні ґумові 
(крім оболонкових контрацептивів, 

сосок, накладок для сосків і подібних 

виробів для новонароджених) 

22.19.73 Вироби • # з вулканізованої ґуми інші, н. в. і. у.; 

ґума тверда у всіх формах і вироби з неї 

22.19.73 Вироби • Вироби з вулканізованої ґуми інші, н. в. 

і. у.; ґума тверда у всіх формах і # з неї 

22.19.73-10.00 Вироби • # з поруватої вулканізованої ґуми 

технічної призначеності 

22.19.73-45.00 Вироби • # ґумометалеві до тракторів і 
автотранспортних засобів 

22.19.73-47.00 Вироби • # ґумові фасонні до тракторів і 
автотранспортних засобів 

22.19.73-49.00 Вироби • # ґумометалеві, не призначені до 

тракторів і автотранспортних засобів 
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22.19.73-60.00 Вироби • # з ґуми монолітної вулканізованої 
(зокрема стрічки, кисети, знаки для 

штампів з датою й подібні вироби, 

затички, ободки до пляшок ґумові), крім 

виготовлених з твердої ґуми 

22.19.73-60.00 Вироби • Вироби з ґуми монолітної 
вулканізованої (зокрема стрічки, кисети, 

знаки для штампів з датою й подібні #, 

затички, ободки до пляшок ґумові), крім 

виготовлених з твердої ґуми 

22.19.73-79.00 Вироби • Ґума тверда, відходи, скрап і порошок 

твердої ґуми та # з твердої ґуми 

22.22.13 Вироби • Коробки, ящики, тара ґратчаста й 

подібні # з пластмас 

22.22.13-00.00 Вироби • Коробки, ящики, тара ґратчаста й 

подібні # з пластмас 

22.22.14 Вироби • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й 

подібні # з пластмас 

22.22.14-50 Вироби • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й 

подібні # з пластмас місткістю не 

більше ніж 2 л для транспортування та 
пакування товарів 

22.22.14-50.01 Вироби • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й 

подібні # з пластмас місткістю не 

більше ніж 2 л для транспортування та 
пакування фармацевтичної продукції 

22.22.14-50.99 Вироби • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й 

подібні # з пластмас місткістю не 

більше ніж 2 л для транспортування та 
пакування іншої продукції 

22.22.14-70 Вироби • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й 

подібні # з пластмас місткістю більше 

ніж 2 л для транспортування та 
пакування товарів 

22.22.14-70.01 Вироби • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й 

подібні # з пластмас місткістю більше 

ніж 2 л для транспортування та 
пакування фармацевтичної продукції 

22.22.14-70.99 Вироби • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й 

подібні # з пластмас місткістю більше 

ніж 2 л для транспортування та 
пакування іншої продукції 

22.22.19-10.00 Вироби • Шпулі, котушки, бобіни й подібні # 

пластмасові 
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22.22.19-90.00 Вироби • # пластмасові для транспортування та 
пакування товарів, інші 

22.23 Вироби • # пластмасові для будівництва 

22.23.1 Вироби • # пластмасові для будівництва; лінолеум 

і покриви на підлогу, тверді, не 
пластикові 

22.23.12 Вироби • Ванни, умивальники, унітази, сидіння та 
накривки до унітазів, зливні бачки й 

подібні санітарно-технічні #, 

пластмасові 

22.23.12-90.00 Вироби • Біде, унітази, зливні бачки й подібні 
санітарно-технічні #, пластмасові (крім 

ванн, душових, раковин і умивальників, 

сидінь і накривок до унітазів) 

22.23.14 Вироби • Двері, вікна й рами віконні та пороги 

для дверей, підвіконня, віконниці, 
жалюзі та подібні # і їхні частини, 

пластмасові 

22.23.14-70.00 Вироби • Підвіконня, жалюзі та подібні # і їхні 
частини, пластмасові 

22.23.15 Вироби • Лінолеум і покриви на підлогу тверді, не 

пластмасові, тобто еластичні покриви на 

підлогу, зокрема вініл, ліноліум і 
подібні # 

22.23.15-00.00 Вироби • Лінолеум і покриви на підлогу тверді, не 

пластмасові, тобто еластичні покриви на 

підлогу, зокрема вініл, ліноліум і 
подібні # 

22.23.19 Вироби • # пластмасові для будівництва, н. в. і. у. 

22.23.19-90.00 Вироби • # для будівництва: покриття підлог, 
стін, стель та інших частин будинків; 

лотки, жолоби, поручні, огорожі й 

подібні вироби, готові стелажі для 

магазинів, підприємств, складських 

приміщень, орнаменти архітектурні, 
зокрема система канелюр, зводів і 
фризи, пластмасові, н. в і. у. 

22.23.19-90.00 Вироби • Вироби для будівництва; покриття 

підлог, стін, стель та інших частин 

будинків; лотки, жолоби, поручні, 
огорожі й подібні #, готові стелажі для 

магазинів, підприємств, складських 

приміщень, орнаменти архітектурні, 
зокрема система канелюр, зводів і 
фризи, пластмасові, н. в. і. у. 
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22.29 Вироби • # пластмасові, інші 

22.29.2 Вироби • # пластмасові інші, н. в. і. у. 

22.29.21 Вироби • Пластини, листи, плівка, фольга, смуги, 

стрічка й подібні #, пластмасові, 
самосклеювальні, у рулонах, завширшки 

не більше ніж 20 см 

22.29.22 Вироби • Пластини, листи, плівка, фольга, смуги, 

стрічка й подібні #, пластмасові 
самосклеювальні інші 

22.29.26 Вироби • Фурнітура для меблів, корпусів 

автомобілів і подібні # з пластмас; 

статуетки та інші оздоблювальні вироби 

з пластмас 

22.29.26 Вироби • Фурнітура для меблів, корпусів 

автомобілів і подібні вироби з пластмас; 

статуетки та інші оздоблювальні # з 
пластмас 

22.29.26-10.00 Вироби • Фурнітура для меблів, корпусів 

автомобілів або подібні # з пластмас 

22.29.26-20.00 Вироби • Статуетки та інші оздоблювальні # з 
пластмас (зокрема рами для фотографій, 

картин і подібні рами) 

22.29.26-30.00 Вироби • Вмістини перфоровані й подібні # 

пластмасові для фільтрування води на 

вході до дренажної системи 

22.29.29 Вироби • # пластмасові, інші 

22.29.29-10.00 Вироби • #, інші, з пластмаси чи інших матеріалів 

22.29.29-50.00 Вироби • # пластмасові, інші, виготовлені з 
листового матеріалу 

22.29.29-90.00 Вироби • Гребінці, заколки для волосся та подібні 
# з ґуми чи пластмаси (крім 

електронагрівальних перукарських 

апаратів) 

23.1 Вироби • Скло та # зі скла 

23.2 Вироби • # вогнетривкі 

23.4 Вироби • # порцелянові/фарфорові та керамічні, 
інші 

23.6 Вироби • # з бетону, гіпсу та цементу 

23.9 Вироби • # абразивні та інші неметалеві 
мінеральні вироби 

23.9 Вироби • Вироби абразивні та інші неметалеві 
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мінеральні # 

23.12.13 Вироби • Дзеркала скляні; # ізоляційні 
багатошарові зі скла 

23.12.13-30.00 Вироби • # ізоляційні багатошарові зі скла 

23.14.11-70.00 Вироби • # зі штапельного скловолокна 

23.14.12 Вироби • Тканини тонкі (вуалі), сітки, мати, 

матраци, панелі та інші # зі 
скловолокна, крім тканих склотканин 

23.14.12-93.00 Вироби • # зі скловолокна, нетекстильних 

волокон, об'ємної пряжі, флока, інші 

23.14.12-95.00 Вироби • # зі скловолокна, підкладки, кожухи для 

ізолювання труб або трубок, інші 

23.14.12-99.00 Вироби • # зі скловолокна, з текстильних волокон 

23.19 Вироби • Скло оброблене, інше, зокрема технічні 
# зі скла 

23.19.12 Вироби • Блоки для брукування, плитка, цегла та 
інші # зі спресованого або 

сформованого скла; скло багатошарове 
чи піноскло у блоках, плитах або 

подібних формах 

23.19.12-00.00 Вироби • Блоки для брукування, плитка, цегла та 
інші # зі спресованого або 

сформованого скла; скло багатошарове 
чи піноскло у блоках, плитах або 

подібних формах 

23.19.24 Вироби • Частини скляні до ламп і освітлювальної 
арматури, таблички з іменами та подібні 
# 

23.19.24-00.00 Вироби • Частини скляні до ламп і освітлювальної 
арматури, таблички з іменами та подібні 
# 

23.19.26 Вироби • # скляні, н. в. і. у. 

23.19.26-40.00 Вироби • # скляні для сигналізації та скляні 
елементи оптики, оптично не оброблені; 
кубики скляні та інші скляні шматочки 

для мозаїк або подібних декоративних 

цілей, крім готових панелей та інших 

декоративних виробів, виконаних з 
мозаїчних кубів 

23.19.26-70.00 Вироби • # скляні дрібні (зокрема намистини, 

штучні перли та камені й подібні 
вироби) 
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23.19.26-70.00 Вироби • Вироби скляні дрібні (зокрема 
намистини, штучні перли та камені й 

подібні #) 

23.19.26-90.00 Вироби • # скляні, інші, н. в. і. у. 

23.20 Вироби • # вогнетривкі 

23.20.1 Вироби • # вогнетривкі 

23.20.11 Вироби • Цегла, блоки, плитка та інші керамічні # 

з кам'яною кремнеземистого борошна 
чи з подібних кремнеземистих порід 

23.20.11-00.00 Вироби • Цегла, блоки, плитка та інші керамічні # 

з кам'яного кремнеземистого борошна 
чи з подібних кремнеземистих порід 

23.20.14 Вироби • # вогнетривкі невипалені та інші 
керамічні вогнетривкі вироби 

23.20.14 Вироби • Вироби вогнетривкі невипалені та інші 
керамічні вогнетривкі # 

23.20.14-10.00 Вироби • # з умістом магнезиту, доломіту чи 

хроміту (зокрема цегли та інші форми, 

камені пробірні для випробування 

дорогоцінних металів, блоки та плити 

для брукування), крім вогнетривких 

виробів 

23.20.14-30.00 Вироби • # керамічні вогнетривкі з умістом 

більше ніж 25 мас. % графіту чи інших 

форм вуглецю, н. в. і. у. 

23.20.14-55.00 Вироби • # керамічні вогнетривкі з умістом 

глинозему чи кремнезему або їх суміші 
більше ніж 50 мас. %, глинозему менше 

ніж 45 мас. %, н. в. і. у. 

23.20.14-59.00 Вироби • # керамічні вогнетривкі з умістом 

глинозему чи кремнезему або їх суміші 
більше ніж 50 мас. %, глинозему не 

менше ніж 45 мас. %, н. в. і. у. 

23.20.14-90.00 Вироби • # керамічні вогнетривкі, н. в. і. у. 

23.31.10-10.00 Вироби • Плитка, кубики для мозаїки та подібні # 

неглазуровані керамічні з площею 

поверхні менше ніж 49 см2 

23.31.10-20.00 Вироби • Плитка, кубики для мозаїки та подібні # 

глазуровані керамічні з площею 

поверхні менше ніж 49 см2 

23.32 Вироби • Цегла, черепиця та будівельні # з 
випаленої глини 
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23.32.1 Вироби • Цегла, черепиця та будівельні # з 
випаленої глини 

23.32.11 Вироби • Цегла для будівництва, блоки для 

підлоги, блоки для тримальних стін або 

заповнювання каркасів і подібні #, 

керамічні невогнетривкі 

23.32.11-30.00 Вироби • Блоки для підлоги, блоки для 

тримальних стін або заповнювання 

каркасів і подібні # (крім виготовлених з 
кам'яного кремнеземистого борошна чи 

з подібних кремнеземистих порід), 

глиняні невогнетривкі 

23.32.12 Вироби • Черепиця покрівельна, ковпаки для 

димарів, дефлектори, футеровка до 

димарів, архітектурні оздоби та інші 
будівельні керамічні # 

23.32.12-70.00 Вироби • # будівельні з глини, невогнетривкі 
(зокрема ковпаки для димарів, 

дефлектори, футеровка та блоки до 

димарів, архітектурні оздоби, 

вентиляційні решітки, планки з глини), 

крім труб, водовідводів і подібних 

виробів типу ринв 

23.41 Вироби • # господарські та декоративні керамічні 

23.41.1 Вироби • # господарські та декоративні керамічні 

23.41.13 Вироби • Статуетки та інші декоративні керамічні 
# 

23.41.13-30.00 Вироби • Статуетки та інші декоративні # з 
порцеляни/фарфору 

23.41.13-50.00 Вироби • Статуетки та інші декоративні # з інших 

матеріалів 

23.42 Вироби • # санітарно-технічні керамічні 

23.42.1 Вироби • # санітарно-технічні керамічні 

23.42.10 Вироби • # санітарно-технічні керамічні 

23.42.10-30.00 Вироби • Раковини керамічні та інші санітарно-

технічні # з порцеляни/фарфору 

23.42.10-50.00 Вироби • Раковини, умивальники, ванни та інші 
санітарно-технічні керамічні #, н. в. і. у. 

23.44 Вироби • # керамічні технічної призначеності, 
інші 

23.44.1 Вироби • # керамічні технічної призначеності, 
інші 
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23.44.11 Вироби • # керамічні лабораторної, хімічної або 

іншої технічної призначеності з 
порцеляни/фарфору 

23.44.11-00.00 Вироби • # керамічні лабораторної, хімічної або 

іншої технічної призначеності з 
порцеляни/фарфору 

23.44.12 Вироби • # керамічні лабораторної, хімічної або 

іншої технічної призначеності, крім 

порцелянових/фарфорових виробів 

23.44.12-10.00 Вироби • # керамічні лабораторної, хімічної або 

іншої технічної призначеності, крім 

порцелянових/фарфорових виробів і 
магнітів 

23.44.12-30.00 Вироби • Магніти постійні та #, призначені для 

перетворення на постійні магніти (крім 

металевих) 

23.49 Вироби • # керамічні, інші 

23.49.1 Вироби • # керамічні, інші 

23.49.11 Вироби • # керамічні для використання у 

сільському господарстві та для 

транспортування чи пакування товарів 

23.49.11-00.00 Вироби • # керамічні для використання у 

сільському господарстві та для 

транспортування чи пакування товарів 

23.49.12 Вироби • # керамічні інші, не для будівництва, н. 

в. і. у. 

23.49.12-30.00 Вироби • # керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і 
камінів, квіткові горщики, ручки й 

набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, 

зволожувачі для радіаторів, з 
порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Вироби • # керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і 
камінів, квіткові горщики, ручки й 

набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, 

зволожувачі для радіаторів і 
обігрівальні пристрої, зі звичайної 
кераміки 

23.49.12-59.00 Вироби • # керамічні, н. в. і. у. (крім виготовлених 

з порцеляни/фарфору або звичайної 
кераміки) 
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23.61 Вироби • # з бетону для будівництва 

23.61.1 Вироби • # з бетону для будівництва 

23.61.11 Вироби • Плитка, плити, цегла та подібні # з 
цементу бетону або штучного каменю 

23.61.11-50.00 Вироби • Плитка, плити та подібні # з цементу, 

бетону або штучного каменю (крім 

будівельних блоків і цегли) 

23.62 Вироби • # з гіпсу для будівництва 

23.62.1 Вироби • # з гіпсу для будівництва 

23.62.10 Вироби • # з гіпсу для будівництва 

23.62.10-50.00 Вироби • Плити, листи, панелі, плитка й подібні # 

з гіпсу та сумішей на основі гіпсу, 

покриті чи армовані папером або 

картоном, крім виробів, агломерованих 

гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.62.10-90.00 Вироби • Плити, листи, панелі, плитка й подібні # 

з гіпсу та сумішей на основі гіпсу, не 
покриті чи не армовані папером або 

картоном, крім виробів, агломерованих 

гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.65 Вироби • # з волокнистого цементу 

23.65.1 Вироби • # з волокнистого цементу 

23.65.11 Вироби • Плити, блоки й подібні # з рослинних 

волокон, соломи, відходів деревини, 

агломеровані з мінеральними 

зв'язувальними речовинами 

23.65.11-00.00 Вироби • Плити, блоки та подібні # з рослинних 

волокон, соломи, відходів деревини, 

агломеровані з мінеральними 

зв'язувальними речовинами 

23.65.12 Вироби • # з азбестоцементу, цементу з 
волокнами целюлози чи з подібних 

матеріалів 

23.65.12-20.00 Вироби • # з азбестоцементу, цементу з 
волокнами целюлози чи з подібних 

сумішей волокон (азбесту, целюлози або 

інших рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин з 
умістом азбесту 

23.65.12-40.00 Вироби • Листи, панелі, плитка та подібні # з 
цементу з волокнами целюлози чи з 
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подібних сумішей волокон (целюлози 

або інших рослинних волокон, 

синтетичних полімерів, скляних чи 

металевих волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту 

23.69 Вироби • # з бетону, гіпсу або цементу, інші 

23.69.1 Вироби • # з бетону, гіпсу або цементу, інші 

23.69.11 Вироби • # з гіпсу або сумішей на основі гіпсу, 

інші, н. в. і. у. 

23.69.11-00.00 Вироби • # з гіпсу або сумішей на основі гіпсу, 

інші, н. в. і. у. 

23.69.19 Вироби • # з цементу, бетону чи штучного 

каменю, н. в. і. у. 

23.69.19-80.00 Вироби • # з цементу, бетону чи штучного 

каменю не для будівництва (зокрема 

вази, квіткові горщики, архітектурні 
орнаменти чи садові декоративні 
вироби, статуетки та декоративні 
вироби) 

23.69.19-80.00 Вироби • Вироби з цементу, бетону чи штучного 

каменю не для будівництва (зокрема 

вази, квіткові горщики, архітектурні 
орнаменти чи садові декоративні #, 

статуетки та декоративні вироби) 

23.69.19-80.00 Вироби • Вироби з цементу, бетону чи штучного 

каменю не для будівництва (зокрема 

вази, квіткові горщики, архітектурні 
орнаменти чи садові декоративні 
вироби, статуетки та декоративні #) 

23.70.11 Вироби • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та # з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних виробів); гранули та 
порошок з мармуру, травертину, 

алебастру, штучно забарвлені 

23.70.11-00.00 Вироби • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та # з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних виробів); гранули та 
порошок з мармуру, травертину, 

алебастру, штучно забарвлені 

23.70.12 Вироби • Камінь оздоблювальний чи будівельний 

оброблений інший та # з нього; гранули 

штучно забарвлені інші та порошок з 
природного каменю; вироби з 
агломерованого сланцю 
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23.70.12 Вироби • Камінь оздоблювальний чи будівельний 

оброблений інший та вироби з нього; 

гранули штучно забарвлені інші та 
порошок з природного каменю; # з 
агломерованого сланцю 

23.70.12-30.00 Вироби • Плитка, кубики для мозаїки й подібні # з 
природного каменю прямокутної або 

непрямокутної форми (зокрема 
квадратної), найбільшу грань яких може 
бути вписано у квадрат із стороною 

розміром менше ніж 7 см; гранули, 

дрібняк і порошок, штучно забарвлені 

23.70.12-60.00 Вироби • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та # з нього, з граніту (крім 

плитки, кубиків і подібних виробів, 

найбільшу грань яких може бути 

вписано у квадрат із стороною менше 

ніж 7 см, бруківки, бордюрного каменю 

та плит для брукування) 

23.70.12-70.00 Вироби • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та # з нього (крім плитки, 

кубиків і подібних виробів, найбільшу 

грань яких може бути вписано у квадрат 
із стороною менше ніж 7 см, з граніту 

чи сланцю) 

23.70.12-80.00 Вироби • Сланець оброблений та # зі сланцю чи 

агломерованого сланцю 

23.89.12-90.00 Вироби • # на основі бітуму (крім рулонних) 

23.91 Вироби • # абразивні 

23.91.1 Вироби • # абразивні 

23.91.11 Вироби • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні #, без обрамлення, для 

обробляння каміння, а також їх частини, 

з природного каменю, з агломерованих 

природних або штучних абразивів, чи з 
кераміки 

23.91.11-20.00 Вироби • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні # без обрамлення з 
агломерованих природних або штучних 

алмазів, крім жорен і точильних 

каменів, призначених для мелення, 

шліфування або подрібнювання 

23.91.11-30.00 Вироби • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні #, без обрамлення, 

армовані в'яжучим матеріалом із 
синтетичних або штучних смол, крім 
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жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11-40.00 Вироби • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні #, без обрамлення, 

неармовані в'яжучим матеріалом із 
синтетичних або штучних смол, крім 

жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11-50.00 Вироби • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні #, без обрамлення з 
керамічних або силікатних матеріалів, 

крім жорен і точильних каменів, 

призначених для мелення, шліфування 

або подрібнювання 

23.91.11-90.00 Вироби • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги інші та інші подібні #, без 
обрамлення; камені для заточування та 
полірування вручну 

23.99 Вироби • # мінеральні неметалеві, інші, н. в. і. у. 

23.99.1 Вироби • # мінеральні неметалеві, інші, н.в.і.у. 

23.99.11 Вироби • Волокно азбестове оброблене; суміші на 
основі азбесту чи карбонату магнію; # з 
цих сумішей чи азбесту; матеріали 

фрикційні для гальм, зчеплення та будь-

яких пристроїв, немонтовані 

23.99.11-00.00 Вироби • Волокно азбестове оброблене; суміші на 
основі азбесту чи карбонату магнію; # з 
цих сумішей чи азбесту; матеріали 

фрикційні для гальм, зчеплення та будь-

яких пристроїв, немонтовані 

23.99.12 Вироби • # з асфальту або подібних матеріалів 

23.99.12-59.00 Вироби • # на основі бітуму (у рулонах), інші 

23.99.14 Вироби • Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; # з графіту чи інших 

форм вуглецю як напівфабрикати 

23.99.14-00.00 Вироби • Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; # з графіту чи інших 

форм вуглецю як напівфабрикати 

23.99.19 Вироби • # мінеральні неметалеві, н. в. і. у. 

23.99.19-30.00 Вироби • Суміші та # з тепло- і звукоізоляційних 

матеріалів, н. в. і. у. 
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23.99.19-50.00 Вироби • Слюда оброблена та # з неї 

23.99.19-70.00 Вироби • # з графіту або інших вуглецевих 

матеріалів, не використовуваних в 

електротехніці 

23.99.19-80.00 Вироби • # з торфу (зокрема листи, оболонки 

циліндрів і горщики для вирощування 

рослин), крім текстильних виробів з 
торфяних волокон 

23.99.19-90.00 Вироби • # з каменю та інших мінеральних 

речовин, н. в. і. у. 

24.33 Вироби • # холодносформовані чи оброблені в 

холодному стані 

24.45.3 Вироби • Метали кольорові інші та # з них; 

металокераміка; зола й залишки, з 
умістом металів або сполук металів 

24.45.30 Вироби • Метали кольорові інші та # з них; 

металокераміка; зола й залишки, з 
умістом металів або сполук металів 

24.45.30-13.00 Вироби • Вольфрам і # з нього (крім відходів і 
брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-17.00 Вироби • Молібден і # з нього (крім відходів і 
брухту), н.в.і.у. 

24.45.30-23.00 Вироби • Тантал і # з нього (крім відходів і 
брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-25.00 Вироби • Магній і # з нього (крім відходів і 
брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-27.00 Вироби • Штейн кобальтовий та інші проміжні 
продукти металургії кобальту й # з 
нього (крім відходів і брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-30.00 Вироби • Вісмут, # з нього, зокрема відходи та 

брухт, н. в. і. у.; кадмій і вироби з нього 

(крім відходів і брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-30.00 Вироби • Вісмут, вироби з нього, зокрема відходи 

та брухт, н.в.і.у.; кадмій і # з нього (крім 

відходів і брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-43.00 Вироби • Титан і # з нього (крім відходів і 
брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-47.00 Вироби • Цирконій і # з нього (крім відходів і 
брухту), н. в. і. у.; сурма та вироби з неї 
(крім відходів і брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-47.00 Вироби • Цирконій і вироби з нього (крім відходів 

і брухту), н. в. і. у.; сурма та # з неї (крім 
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відходів і брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-55.00 Вироби • Берилій, хром, германій, ванадій, галій, 

гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і 
талій та # з цих металів, н. в. і. у.; 

відходи та брухт цих металів (крім 

берилія, хрому й талія) 

24.45.30-57.00 Вироби • Марганець і # з нього, зокрема відходи 

та брухт, н. в. і. у.; металокераміка й 

вироби з металокераміки, зокрема 
відходи та брухт, н. в. і. у. 

24.45.30-57.00 Вироби • Марганець і вироби з нього, зокрема 

відходи та брухт, н. в. і. у.; 

металокераміка й # з металокераміки, 

зокрема відходи та брухт, н. в. і. у. 

25 Вироби • # металеві, крім машин і устатковання 

25.1 Вироби • # конструкційні металеві 

25.03.11 Вироби • Дріт кручений, троси, плетені шнури, 

стропи та подібні # із заліза чи сталі, без 
електричної ізоляції 

25.7 Вироби • # ножові та столові прибори, 

інструменти й металеві вироби загальної 
призначеності 

25.7 Вироби • Вироби ножові та столові прибори, 

інструменти й металеві # загальної 
призначеності 

25.9 Вироби • # металеві, інші 

25.11.2 Вироби • # конструкційні металеві та їхні частини 

25.11.23 Вироби • Конструкції та їхні частини, пластини, 

прутки, кутики, форми й подібні # із 
заліза, сталі чи алюмінію, інші 

25.62.10-13.00 Вироби • Обробляння токарне металевих деталей 

виробів 25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 

25.99.29-58.00, 25.93.13-60.00, 25.93.16-

80.00, 25.93.17-70.00, 25.89.29-55.00, 

25.93.14-80.00 (# з алюмінію), 

залізничного та трамвайного рухомого 

складу та пристроїв кріплення рейкових 

колій 

25.71 Вироби • # ножові та столові прибори 

25.71.1 Вироби • # ножові та столові прибори 

25.71.13 Вироби • # ножові інші; набори та інструменти 

манікюрні чи педикюрні 
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25.71.13-70.00 Вироби • Ножі для розколювання, подрібнювання 

та рублення і ножі для м'ясників, ручні 
машинки для підстригання волосся й 

подібні # для стрижки 

25.72.14 Вироби • Завіси, монтажна арматура, кріплення та 
подібні # до автотранспортних засобів, 

дверей, вікон, меблів, з недорогоцінних 

металів 

25.72.14-30.00 Вироби • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні # до автотранспортних засобів 

(крім завіс, поворотних роликів, замків і 
ключів) з недорогоцінних металів 

25.72.14-40.00 Вироби • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні # для використання в будівлях 

(крім завіс, поворотних роликів, замків, 

ключів, дверних очків з оптичними 

елементами та дверних засувів, що їх 

відкривають за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-50.00 Вироби • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні # до меблів (крім завіс, 

поворотних роликів, замків і ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-60.00 Вироби • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні #, інші (крім призначених до 

автотранспортних засобів, будівель та 

меблів), з недорогоцінних металів 

25.93 Вироби • # з дроту, ланцюги та пружини 

25.93.1 Вироби • # з дроту, ланцюги та пружини 

25.93.11-50.00 Вироби • Шнури плетені, стропи та подібні # із 
заліза чи сталі (крім 

електроізольованих) 

25.93.12 Вироби • Дріт колючий із заліза чи сталі; дріт 
кручений, троси, плетені шнури та 

подібні # з міді або алюмінію, крім 

електроізольованих 

25.93.12-50.00 Вироби • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

подібні # з міді (крім 

електроізольованих, колючого дроту та 
неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, 

ізольованих електричного проводу та 
кабелів) 

25.93.12-70.00 Вироби • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

подібні # з алюмінію (крім 
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електроізольованих, колючого дроту та 
неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, 

ізольованих електричного проводу та 
кабелів) 

25.93.14 Вироби • Цвяхи, оббивні цвяхи, креслярські 
кнопки, скоби та подібні # 

25.93.14-80.00 Вироби • Цвяхи оббивні цвяхи, креслярські 
кнопки, скоби та подібні #, інші 

25.93.18 Вироби • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, в'язальні гачки, шила 
та подібні # для рукоділля, із заліза чи 

сталі; булавки англійські та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18-00.00 Вироби • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, в'язальні гачки, шила 
та подібні # для рукоділля, із заліза чи 

сталі, булавки англійські та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.94 Вироби • # кріпильні та ґвинтонарізні 

25.94.1 Вироби • # кріпильні та ґвинтонарізні 

25.94.11-90.00 Вироби • # нарізні, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.94.13-70.00 Вироби • # нарізні з міді, н. в. і. у. 

25.99 Вироби • # металеві, інші, н. в. і. у. 

25.99.1 Вироби • # для ванн і кухні, металеві 

25.99.2 Вироби • # з недорогоцінних металів, інші 

25.99.11 Вироби • Раковини, мийки, ванни та інші 
санітарно-технічні # та їхні частини, із 
заліза, сталі, міді чи алюмінію 

25.99.11-31.00 Вироби • # санітарно-технічні та їхні частини, із 
заліза чи сталі 

25.99.11-35.00 Вироби • # санітарно-технічні та їхні частини, з 
міді 

25.99.11-37.00 Вироби • # санітарно-технічні та їхні частини, з 
алюмінію 

25.99.12 Вироби • # столові, кухонні та побутові та їхні 
частини, із заліза, сталі, міді чи 

алюмінію 

25.99.12-17.00 Вироби • # столові, кухонні та побутові, з 
ливарного чавуну 

25.99.12-23.00 Вироби • # столові з нержавкої сталі 
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25.99.12-29.00 Вироби • # кухонні й побутові та їхні частини 

(крім ножових виробів) 

25.99.12-37.00 Вироби • # столові, кухонні й побутові, із заліза 

чи сталі, емальовані, інші (крім виробів 

з ливарного чавуну) 

25.99.12-43.00 Вироби • # столові, кухонні й побутові, із заліза 

чи сталі, н. в. і. у. 

25.99.12-53.00 Вироби • # столові, кухонні й побутові та їхні 
частини, з міді 

25.99.12-55.00 Вироби • # столові, кухонні й побутові та їхні 
частини, з алюмінію, виливані 

25.99.12-80.00 Вироби • Шерсть металева, мочалки для чищення 

кухонного посуду й подушечки для 

чищення та полірування, рукавички й 

подібні #, із заліза чи сталі 

25.99.21 Вироби • Сейфи та скрині, двері та секції до 

банківських сховищ, ящики для 

зберігання грошей і документів та 
подібні #, броньовані чи армовані, з 
недорогоцінних металів 

25.99.21-70.00 Вироби • Ящики для зберігання грошей і 
документів та подібні #, з 
недорогоцінних металів 

25.99.23 Вироби • Фурнітура до швидкозшивачів або 

лапок, канцелярські скріпки та подібні 
канцелярські #, скоби у блоках, з 
недорогоцінних металів 

25.99.23-70.00 Вироби • # канцелярські, інші, зокрема затискачі, 
скріпки та кутики на папір, з 
недорогоцінних металів 

25.99.25 Вироби • Застібки, оправи із застібками, пряжки, 

пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та 
подібні # з недорогоцінних металів до 

одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх 

речей або інших готових виробів; 

заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; намистини та 
блискітки з недорогоцінних металів 

25.99.25-30.00 Вироби • Гачки, петлі, петельки й подібні # з 
недорогоцінних металів до одягу, 

взуття, навісів, сумок, речей для 

подорожей та інших готових виробів 

(крім гаків з карабіном, заклепок, 

кнопок до одягу та натискних кнопок) 

25.99.25-70.00 Вироби • #, такі як застібки, оправи із застібками 
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та подібні вироби, їхні частини, з 
недорогоцінних металів 

25.99.25-70.00 Вироби • Вироби, такі як застібки, оправи із 
застібками та подібні #, їхні частини, з 
недорогоцінних металів 

25.99.29 Вироби • # з недорогоцінних металів інші, н. в. і. 
у. 

25.99.29-13.00 Вироби • # з нековкого чавуну, н. в. і. у. 

25.99.29-19.00 Вироби • # із заліза чи сталі виливані, н. в. і. у. 

25.99.29-22.00 Вироби • # із заліза чи сталі, ковані або 

штамповані, н. в. і. у. 

25.99.29-25.00 Вироби • # готові із залізного чи сталевого дроту; 

силки, капкани й подібні вироби, 

дротяна обв'язка для фуражу, носові 
кільця для тварин, матрацні гачки, гаки 

для м'яса, підвіски ринви/водостічного 

жолоба, корзини для паперу (крім 

дротових каркасів для абажурів) 

25.99.29-25.00 Вироби • Вироби готові із залізного чи стального 

дроту; силки, капкани й подібні #, 

дротяна обв'язка для фуражу, носові 
кільця для тварин, матрацні гачки, гаки 

для м'яса, підвіски ринви/водостічного 

жолоба, корзини для паперу (крім 

дротових каркасів для абажурів) 

25.99.29-27.00 Вироби • Табакерки, портсигари, пудрениці, 
футляри для косметики та подібні #, із 
заліза чи сталі 

25.99.29-35.00 Вироби • Барабани для кабелів, систем труб і 
подібні #, із заліза чи сталі 

25.99.29-37.00 Вироби • Вентилятори немеханічні, жолоби, гаки 

та подібні # із заліза чи сталі, що їх 

використовують у будівельній 

промисловості (крім кованих і 
штампованих) 

25.99.29-41.00 Вироби • Заслінки перфоровані та подібні # зі 
сталевого чи залізного листа для 

фільтрування води на вході у дренажні 
системи (крім кованих і штампованих) 

25.99.29-49.00 Вироби • # із заліза чи сталі (крім виливаних), н. 

в. і. у. 

25.99.29-55.00 Вироби • # з алюмінію, н. в. і. у. 

25.99.29-58.00 Вироби • # з міді, н. в. і. у. 
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25.99.29-67.00 Вироби • # з олова, інші, н. в. і. у. 

25.99.29-73.00 Вироби • # з цинку, н. в. і. у. 

25.99.29-77.00 Вироби • # з свинцю, інші, н. в. і. у. 

25.99.29-79.00 Вироби • # з нікелю, інші, н. в. і. у. 

25.99.29-82.00 Вироби • Дзвони, гонги та подібні неелектричні #, 

з недорогоцінних металів 

25.99.29-95.00 Вироби • Магніти постійні та #, призначені для 

перетворення на постійні магніти, 

металеві 

26 Вироби • Комп'ютери, електронні й оптичні # 

26.11.22-40.00 Вироби • Пристрої напівпровідникові 
фоточутливі; елементи фотогальванічні, 
фотодіоди, фототранзистори та подібні 
# 

26.52.28-50.00 Вироби • Таймери технологічного процесу, 

стаціонарні секундоміри та подібні # 

(крім хронометрів, хронографів, 

секундомірів, призначених для носіння 

на собі чи із собою) 

27.40.24 Вироби • Знаки та таблички з назвами світлові й 

подібні # 

27.40.24-00.00 Вироби • Знаки та таблички з назвами світлові й 

подібні # 

27.40.31 Вироби • Лампи-спалахи, лампи-спалахи у формі 
куба та подібні # 

27.40.31-00.00 Вироби • Лампи-спалахи, лампи-спалахи у формі 
куба та подібні # 

27.90.13 Вироби • Електроди вугільні та інші # з графіту 

чи інших видів вуглецю для 

використання в електротехніці 

27.90.13-90.00 Вироби • # з графіту чи інших видів вуглецю для 

використання в електротехніці (крім 

вугільних електродів і вугільних щіток) 

28.14.1 Вироби • Крани, вентилі, клапани та подібні # до 

труб, котлів, резервуарів, цистерн і 
подібних виробів 

28.99.39-75.00 Вироби • Столи для казіно, устатковання 

автоматично обладнане для кегельбану 

та інші # для масових розваг, настільні 
чи кімнатні ігри, зокрема столи для ігри 

в пінбол (крім ігор, що їх запускають 

опусканням монет, банкнот, жетонів або 
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інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою 

телевізора, гральних карт і наборів 

електричних гоночних автомобілів для 

змагальних ігор) 

32 Вироби • # промислові інші 

32.1 Вироби • # ювелірні, біжутерія та подібні вироби 

32.1 Вироби • Вироби ювелірні, біжутерія та подібні # 

32.3 Вироби • # спортивні 

32.9 Вироби • # промислові, н. в. і. у. 

32.12 Вироби • # ювелірні та подібні вироби 

32.12 Вироби • Вироби ювелірні та подібні # 

32.12.1 Вироби • # ювелірні та подібні вироби 

32.12.1 Вироби • Вироби ювелірні та подібні # 

32.12.13 Вироби • # ювелірні та їхні частини; вироби 

золотих або срібних справ майстрів і 
їхні частини 

32.12.13 Вироби • Вироби ювелірні та їхні частини; # 

золотих або срібних справ майстрів і 
їхні частини 

32.12.13-30.00 Вироби • # ювелірні та їхні частини з 
дорогоцінних металів (зокрема з 
гальванічним покривом, плаковані) 

32.12.13-51.00 Вироби • # золотих або срібних справ майстрів зі 
срібла 

32.12.13-53.00 Вироби • # золотих або срібних справ майстрів з 
дорогоцінних металів, н. в. і. у. 

32.12.13-55.00 Вироби • # золотих або срібних справ майстрів з 
недорогоцінних металів, плакованих 

дорогоцінними металами 

32.12.14 Вироби • # з дорогоцінних металів, інші; вироби з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи напівдорогоцінного 

каміння 

32.12.14 Вироби • Вироби з дорогоцінних металів, інші; # з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи напівдорогоцінного 

каміння 

32.12.14-00.00 Вироби • # з дорогоцінних металів, інші; вироби з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи напівдорогоцінного 
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каміння 

32.12.14-00.00 Вироби • Вироби з дорогоцінних металів, інші; # з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи напівдорогоцінного 

каміння 

32.13 Вироби • Біжутерія та подібні # 

32.13.1 Вироби • Біжутерія та подібні # 

32.13.10 Вироби • Біжутерія та подібні # 

32.13.10-00.00 Вироби • Біжутерія та подібні # 

32.30 Вироби • # спортивні 

32.30.1 Вироби • # спортивні 

32.40.42 Вироби • # для більярду, вироби для атракціонів, 

настільні чи кімнатні ігри; інші ігри, що 

їх запускають опусканням монет або 

жетонів 

32.40.42 Вироби • Вироби для більярду, # для атракціонів, 

настільні чи кімнатні ігри; інші ігри, що 

їх запускають опусканням монет або 

жетонів 

32.40.42-10.00 Вироби • # та приладдя для гри у більярд (крім 

механічних лічильників, таймерів та 
підставок на киї) 

32.50.5 Вироби • # медичної та хірургічної призначеності, 
інші 

32.50.13 Вироби • Шприци, голки, катетери, зонди та 
подібні #; інструменти та прилади 

офтальмологічні й інші, н. в. і. у. 

32.50.13-17.00 Вироби • Голки, катетери, зонди та подібні # 

(крім голок трубчастих і голок для 

накладання швів), призначені для 

використовування в медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

32.50.23-00.01 Вироби • # комплектувальні до ортезів на хребет 

32.50.23-00.03 Вироби • # комплектувальні до ортезів на нижні 
кінцівки 

32.50.23-00.04 Вироби • # комплектувальні до протезів верхніх 

кінцівок 

32.50.23-00.05 Вироби • # комплектувальні до протезів нижніх 

кінцівок 

32.50.42 Вироби • Окуляри, захисні окуляри й подібні 
оптичні #, коригувальні, захисні та інші 
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вироби 

32.50.42 Вироби • Окуляри, захисні окуляри й подібні 
оптичні вироби, коригувальні, захисні 
та інші # 

32.50.42-90.00 Вироби • Окуляри та захисні окуляри й подібні 
оптичні #, коригувальні, захисні та інші 
вироби (крім окулярів сонцезахисних) 

32.50.42-90.00 Вироби • Окуляри та захисні окуляри й подібні 
оптичні вироби, коригувальні, захисні 
та інші # (крім окулярів сонцезахисних) 

32.50.50 Вироби • # медичної та хірургічної призначеності 
інші 

32.99 Вироби • # промислові, інші, н. в. і. у. 

32.99.3 Вироби • # з волосся людини, волосу тварин; 

подібні вироби з текстильних матеріалів 

32.99.3 Вироби • Вироби з волосся людини, волосу 

тварин; подібні # з текстильних 

матеріалів 

32.99.4 Вироби • Запальнички, люльки для куріння та їхні 
частини; # з горючих матеріалів; паливо 

рідинне чи скраплене газове 

32.99.5 Вироби • #, інші, н. в. і. у. 

32.99.11 Вироби • Убори наголовні захисні та інші захисні 
# 

32.99.21 Вироби • Парасолі від дощу та від сонця; палиці, 
палиці-сидіння, батоги та подібні # 

32.99.21-50.00 Вироби • Тростини, палиці-сидіння, батоги, 

хлисти та подібні # 

32.99.30 Вироби • # з волосся людини, волосу тварин; 

подібні вироби з текстильних матеріалів 

32.99.30 Вироби • Вироби з волосся людини, волосу 

тварин; подібні # з текстильних 

матеріалів 

32.99.30-00.00 Вироби • # з волосся людини, волосу тварин; 

подібні вироби з текстильних матеріалів 

32.99.30-00.00 Вироби • Вироби з волосся людини, волосу 

тварин; подібні # з текстильних 

матеріалів 

32.99.42 Вироби • Частини запальничок; сплави пірофорні; 
# з горючих матеріалів 

32.99.42-10.00 Вироби • Фероцерій, сплави пірофорні, # з 
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горючих матеріалів, н. в. і. у. 

32.99.51 Вироби • # для свят, карнавалів та інших розваг, 
зокрема показу фокусів і сюрпризів 

32.99.51-30.00 Вироби • # для новорічних і різдвяних свят (крім 

справжніх різдвяних ялинок); підставки 

під ялинки; свічки; статуетки, фігурки 

тварин і подібні вироби, 

використовувані для прикрашання місць 

обрядових свят; гірлянди електричні 

32.99.51-30.00 Вироби • Вироби для новорічних і різдвяних свят 
(крім справжніх різдвяних ялинок); 

підставки під ялинки; свічки; статуетки, 

фігурки тварин і подібні #, 

використовувані для прикрашання місць 

обрядових свят; гірлянди електричні 

32.99.51-50.00 Вироби • # для свят, карнавалів та інших розваг, 
н. в. і. у. 

32.99.52 Вироби • Гребінці, заколки на волосся та подібні 
#; шпильки на волосся; бігуді; аерозолі 
ароматичні та їхні насадки та головки 

32.99.52-20.00 Вироби • Гребінці, затискачі на волосся та подібні 
# (крім ебонітових або пластмасових, 

апаратів електротермічних 

перукарських) 

32.99.52-50.00 Вироби • Шпильки на волосся, затискачі для 

завивання, щипці для завивання, бігуді 
та подібні # та їхні частини (крім 

апаратів електротермічних 

перукарських) 

32.99.54 Вироби • Свічки, ґноти вощені та подібні # 

32.99.54-00.00 Вироби • Свічки, ґноти вощені та подібні # 

32.99.59 Вироби • # різноманітні інші, н. в. і. у. 

32.99.59-20.00 Вироби • # з кишок тварин (крім струн з нитки 

шовкопряда), синюги, міхурів і 
сухожиль 

32.99.59-30.00 Вироби • # з матеріалів тваринного походження 

для художнього різьблення, таких як 

кістка слонова (бивні), кістка, панцир 

черепаховий, роги оленів та інших 

тварин, корали, перламутр 

32.99.59-40.00 Вироби • Матеріали рослинного чи мінерального 

походження; # сформовані з воску, 

стеарину 
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10.71.12 Вироби • Вироби кондитерські та кулінарні, 
борошняні, нетривалого зберігання; # 

кондитерські з кремом і начинками та їх 

напівфабрикати 

16.29.25 Вироби • Вироби з соломи, альфи чи інших 

матеріалів, придатних для плетіння, # 

кошикові та плетені вироби 

23.65.12-80.00 Вироби • # з цементу з волокнами целюлози чи з 
подібних сумішей волокон (целюлози 

або інших рослинних волокон, 

синтетичних полімерів, скляних чи 

металевих волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту (крім листів, панелей, 

плитки й подібних виробів, зокрема 
труб, трубок і фітингів для труб і 
трубок) 

25.99.12-49.00 Вироби • # столові, кухонні й побутові, із заліза 

чи сталі, фарбовані або лаковані, інші 

25.99.12-57.00 Вироби • # столові, кухонні й побутові та їхні 
частини, з алюмінію, інші 

32.50.23-00.02 Вироби • # комплектувальні до ортезів на верхні 
кінцівки 

10.13.14-60.00 Виробів • Ковбаси й подібні продукти з м'яса, 
м'ясних субпродуктів чи крові, готові 
харчові продукти, виготовлені на основі 
цих # (крім ковбас з печінки й готових 

страв) 

10.61.24 Виробів • Суміші для виготовляння 

хлібобулочних # 

10.61.24-00.00 Виробів • Суміші для виготовляння 

хлібобулочних # 

10.71.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва хлібобулочних, 

кондитерських і кулінарних 

борошняних #, нетривалого зберігання 

10.71.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва хлібобулочних, 

кондитерських і кулінарних 

борошняних #, нетривалого зберігання 

10.71.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва хлібобулочних, 

кондитерських і кулінарних 

борошняних #, нетривалого зберігання 

10.72.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва сухарів і печива, 

кондитерських борошняних # тривалого 

зберігання 

10.72.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва сухарів і печива, 

кондитерських борошняних # тривалого 

зберігання 

10.72.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва сухарів і печива, 

кондитерських борошняних # тривалого 

зберігання 

10.73.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва макаронів, локшини, 

кускусу і подібних борошняних # 

10.73.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва макаронів, локшини, 

кускусу і подібних борошняних # 

10.73.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва макаронів, локшини, 

кускусу і подібних борошняних # 

10.82.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва какао, шоколаду та 
цукрових кондитерських # 

10.82.23-83.00 Виробів • Таблетки пресовані з цукрових 

кондитерських # (зокрема таблетки для 

освіження подиху) 

10.82.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва какао, шоколаду та 
цукрових кондитерських # 

10.82.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва какао, шоколаду та 
цукрових кондитерських # 

10.85.14-30.00 Виробів • Вироби макаронні та страви з 
макаронних #, сушені, несушені та 
заморожені (зокрема готові страви), 

крім неварених макаронних виробів, 

макаронних виробів з начинкою 

12.00.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва тютюнових # 

12.00.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва тютюнових # 

12.00.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва тютюнових # 
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13.30.12 Виробів • Вибілювання полотен і текстильних # 

(зокрема одягу) 

13.30.13 Виробів • Фарбування полотен і текстильних # 

(зокрема одягу) 

13.30.19 Виробів • Послуги щодо кінцевого обробляння 

текстилю та текстильних # (зокрема 
одягу), інші 

13.92.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових текстильних #, 

крім одягу 

13.92.16 Виробів • Вироби меблево-декоративні, н. в. і. у.; 

набори тканин, і пряжі для 

виготовлення килимів, пледів, гобеленів 

і подібних # 

13.92.16-80.00 Виробів • Набори тканин і пряжі для виготовлення 

килимів, пледів, гобеленів, вишитих 

скатертин, серветок чи подібних 

текстильних #, розфасовані для 

роздрібної торгівлі 

13.92.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових текстильних #, 

крім одягу 

13.92.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових текстильних #, 

крім одягу 

13.95.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва нетканих матеріалів і # з 
нетканих матеріалів, крім одягу 

13.95.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва нетканих матеріалів і # з 
нетканих матеріалів, крім одягу 

13.95.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва нетканих матеріалів і # з 
нетканих матеріалів, крім одягу 

13.96.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших текстильних # 

технічної та промислової призначеності 

13.96.17-30.00 Виробів • Тканини вузькі, крім етикеток, емблем 

та інших подібних # 

13.96.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших текстильних # 

технічної та промислової призначеності 

13.96.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва інших текстильних # 

технічної та промислової призначеності 

13.99.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших текстильних #, н. в. 

і. у 

13.99.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших текстильних #, н. в. 

і. у. 

14.20.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з хутра 

14.20.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з хутра 

14.20.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з хутра 

14.31.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва трикотажних панчішно-

шкарпеткових # 

14.31.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва трикотажних панчішно-

шкарпеткових # 

14.31.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва трикотажних панчішно-

шкарпеткових # 

14.39.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших трикотажних # 

14.39.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших трикотажних # 

14.39.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших трикотажних # 

15.12.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дорожніх, шорно-

сідельних # і упряжі та подібних виробів 

15.12.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дорожніх, шорно-

сідельних виробів і упряжі та подібних # 

15.12.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дорожніх, шорно-

сідельних # і упряжі та подібних виробів 

15.12.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дорожніх, шорно-

сідельних виробів і упряжі та подібних # 

15.12.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва дорожніх, шорно-

сідельних # і упряжі та подібних виробів 

15.12.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дорожніх, шорно-

сідельних виробів і упряжі та подібних # 

16.23.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших теслярських і 
столярних # 

16.23.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших теслярських і 
столярних # 

16.23.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших теслярських і 
столярних # 

16.29.9 Виробів • Послуги щодо виготовляння # з 
деревини та корка (крім меблів), соломи 

й матеріалів, придатних для плетіння; 

роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з деревини, 

корка, соломи й матеріалів, придатних 

для плетіння 

16.29.9 Виробів • Послуги щодо виготовляння виробів з 
деревини та корка (крім меблів), соломи 

й матеріалів, придатних для плетіння; 

роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # з деревини, корка, 
соломи й матеріалів, придатних для 

плетіння 

16.29.13 Виробів • Вироби мозаїчні та інкрустовані 
дерев'яні, коробки для ювелірних # або 

ножових виробів і подібні вироби, 

статуетки й інші декоративні вироби, з 
деревини 

16.29.13 Виробів • Вироби мозаїчні та інкрустовані 
дерев'яні, коробки для ювелірних 

виробів або ножових # і подібні вироби, 

статуетки й інші декоративні вироби, з 
деревини 

16.29.13-00.00 Виробів • Вироби мозаїчні та інкрустовані 
дерев'яні, коробки для ювелірних # або 

ножових виробів і подібні вироби, 

статуетки й інші декоративні вироби, з 
деревини 

16.29.13-00.00 Виробів • Вироби мозаїчні та інкрустовані 
дерев'яні, коробки для ювелірних 

виробів або ножових # і подібні вироби, 
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статуетки й інші декоративні вироби, з 
деревини 

16.29.91 Виробів • Послуги щодо виготовляння # з 
деревини та корка (крім меблів), соломи 

й матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.91-00.00 Виробів • Послуги щодо виготовляння # з 
деревини та корка (крім меблів), соломи 

й матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # з деревини, корка, 
соломи й матеріалів, придатних для 

плетіння 

16.29.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # з деревини, корка, 
соломи й матеріалів, придатних для 

плетіння 

17.22.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва паперових # господарсько-

побутової та санітарно-гігієнічної 
призначеності 

17.22.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва паперових # господарсько-

побутової та санітарно-гігієнічної 
призначеності 

17.22.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва паперових # господарсько-

побутової та санітарно-гігієнічної 
призначеності 

17.23.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва паперових канцелярських 

# 

17.23.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва паперових канцелярських 

# 

17.23.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва паперових канцелярських 

# 

17.29.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших паперових і 
картонних # 

17.29.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших паперових і 
картонних # 

17.29.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва інших паперових і 
картонних # 

18.14.10-10.00 Виробів • Оправляння та оздоблювання книг і 
подібних # (фальцювання, 

компонування, зшивання, склеювання, 

розрізання, накладання обкладинок) 

20.30.21-30.00 Виробів • Пігменти готові, речовини-глушники 

готові, барвники готові та подібні 
препарати для виробництва кераміки, 

емалевих або скляних # 

20.30.21-50.00 Виробів • Емаль склоподібна і глазур, ангоби та 
подібні препарати для виробництва 

кераміки, емалевих або скляних # 

20.41.31-20.00 Виробів • Мило та органічні поверхнево-активні 
вироби у формі брусків, брикетів або 

фігурних #, н. в. і. у. 

20.59.41-55.00 Виробів • Засоби змащувальні, які мають як 

основу менше ніж 70 мас. % мінеральної 
олії чи олій, одержаних з бітумінозних 

матеріалів, для обробляння тканин, 

шкіри, # зі шкіри та хутра 

20.59.41-75.00 Виробів • Засоби змащувальні для обробляння 

тканин, шкіри, # зі шкіри та хутра, крім 

засобів, які мають менше ніж 70 мас. % 

мінеральної олії чи олій, одержаних з 
бітумінозних матеріалів 

22.19.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших ґумових # 

22.19.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших ґумових # 

22.19.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших ґумових # 

22.21.30-25.00 Виробів • Стрічки з полімерів пропілену, 

завширшки більше ніж 5 мм, але менше 
від 20 мм, завтовшки більше ніж 0,10 

мм, використовувані для пакування 

(крім самосклеювальних #) 

22.23.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва пластмасових # для 

будівництва 

22.23.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва пластмасових # для 

будівництва 

22.23.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва пластмасових # для 

будівництва 

22.29.9 Виробів • Послуги з виготовляння інших 

пластмасових #; роботи субпідрядні як 

частина виробництва інших 

пластмасових виробів 

22.29.9 Виробів • Послуги з виготовляння інших 

пластмасових виробів; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

інших пластмасових # 

22.29.24 Виробів • Частини, н. в. і. у., до ламп і 
освітлювальної арматури, світлових 

вивісок і подібних # з пластмас 

22.29.24-00.00 Виробів • Частини, н. в. і. у., до ламп і 
освітлювальної арматури, світлових 

вивісок і подібних # з пластмас 

22.29.91 Виробів • Послуги з виготовляння інших 

пластмасових # 

22.29.91-40.00 Виробів • Виготовляння пластмасових #, деталей 

пристроїв підкатегорії 27.12.10, до 

виробів підкатегорій 27.12.31, 27.12.32 

та 26.11.30 

22.29.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших пластмасових # 

22.29.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших пластмасових # 

23.13.12-60.00 Виробів • Вмістини для пиття (крім умістин для 

пиття на ніжці та # зі склокераміки чи 

свинцевого кришталю), із загартованого 

скла 

23.19.9 Виробів • Послуги щодо кінцевого обробляння 

іншого скла, зокрема технічних # зі 
скла; роботи субпідрядні як частина 

виробництва іншого обробленого скла, 

зокрема технічних виробів зі скла 

23.19.9 Виробів • Послуги щодо кінцевого обробляння 

іншого скла, зокрема технічних виробів 

зі скла; роботи субпідрядні як частина 
виробництва іншого обробленого скла, 

зокрема технічних # зі скла 

23.19.21 Виробів • Колби скляні відкриті для електричних 

ламп, електронно-променевих трубок 

або подібних # і їхні частини зі скла 

23.19.21-00.00 Виробів • Колби скляні відкриті для електричних 
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ламп, електронно-променевих трубок 

або подібних # і їхні частини зі скла 

23.19.26-40.00 Виробів • Вироби скляні для сигналізації та скляні 
елементи оптики, оптично не оброблені; 
кубики скляні та інші скляні шматочки 

для мозаїк або подібних декоративних 

цілей, крім готових панелей та інших 

декоративних #, виконаних з мозаїчних 

кубів 

23.19.91 Виробів • Послуги щодо кінцевого обробляння 

іншого скла, зокрема технічних # зі скла 

23.19.91-00.00 Виробів • Послуги щодо кінцевого обробляння 

іншого скла, зокрема технічних # зі скла 

23.19.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва іншого обробленого скла, 

зокрема технічних # зі скла 

23.19.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва іншого обробленого скла, 

зокрема технічних # зі скла 

23.20.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вогнетривких # 

23.20.12 Виробів • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та 
подібні будівельні вогнетривкі 
матеріали, крім # з кам'яного 

кремнеземистого борошна 

23.20.12-10.00 Виробів • Матеріали будівельні вогнетривкі з 
умістом більше ніж 50 мас. % MgO, CaO 

або Cr2O3 (зокрема цегла, блоки та 

плитка), крім # з кам'яного 

кремнеземистого борошна, тюбінгів і 
трубопроводів 

23.20.14-10.00 Виробів • Вироби з умістом магнезиту, доломіту 

чи хроміту (зокрема цегли та інші 
форми, камені пробірні для 

випробування дорогоцінних металів, 

блоки та плити для брукування), крім 

вогнетривких # 

23.20.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вогнетривких # 

23.20.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вогнетривких # 

23.31.10-57.00 Виробів • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи 

тонкої кераміки, неглазуровані (крім 

виготовленої з кам'яного 
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кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, 

вогнетривких керамічних #, виробів з 
кам'яної кераміки, двошарової плитки 

типу "шпальтплаттен", плит, 
призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних 

плит, спеціально призначених для 

кухонних плит) 

23.31.10-57.00 Виробів • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи 

тонкої кераміки, неглазуровані (крім 

виготовленої з кам'яного 

кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, 

вогнетривких керамічних виробів, # з 
кам'яної кераміки, двошарової плитки 

типу "шпальтплаттен", плит, 
призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних 

плит, спеціально призначених для 

кухонних плит) 

23.31.10-57.00 Виробів • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи 

тонкої кераміки, неглазуровані (крім 

виготовленої з кам'яного 

кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, 

вогнетривких керамічних виробів, 

виробів з кам'яної кераміки, двошарової 
плитки типу "шпальтплаттен", плит, 
призначених для столових підставок, 

декоративних # і керамічних плит, 

спеціально призначених для кухонних 

плит) 

23.31.10-79.00 Виробів • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів, глазуровані, 
крім двошарової плитки типу 

"шпальтплаттен", з поверхнею більше 

ніж 90 см2, керамічних #, виготовлених 

з фаянсу чи тонкої кераміки, плит і 
покривів з поверхнею більше ніж 90 см2 

23.32.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та 
будівельних # з випаленої глини 

23.32.12-70.00 Виробів • Вироби будівельні з глини, 

невогнетривкі (зокрема ковпаки для 

димарів, дефлектори, футеровка та 
блоки до димарів, архітектурні оздоби, 
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вентиляційні решітки, планки з глини), 

крім труб, водовідводів і подібних # 

типу ринв 

23.32.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та 
будівельних # з випаленої глини 

23.32.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та 
будівельних # з випаленої глини 

23.41.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва господарських і 
декоративних керамічних # 

23.41.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва господарських і 
декоративних керамічних # 

23.41.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва господарських і 
декоративних керамічних # 

23.42.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва санітарно-технічних 

керамічних # 

23.42.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва санітарно-технічних 

керамічних # 

23.42.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва санітарно-технічних 

керамічних # 

23.44.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших керамічних # 

технічної призначеності 

23.44.12 Виробів • Вироби керамічні лабораторної, 
хімічної або іншої технічної 
призначеності, крім 

порцелянових/фарфорових # 

23.44.12-10.00 Виробів • Вироби керамічні лабораторної, 
хімічної або іншої технічної 
призначеності, крім 

порцелянових/фарфорових # і магнітів 

23.44.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших керамічних # 

технічної призначеності 

23.44.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших керамічних # 

технічної призначеності 
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23.49.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших керамічних # 

23.49.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших керамічних # 

23.49.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших керамічних # 

23.61.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з бетону для будівництва 

23.61.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з бетону для будівництва 

23.61.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з бетону для будівництва 

23.62.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з гіпсу для будівництва 

23.62.10-50.00 Виробів • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі 
гіпсу, покриті чи армовані папером або 

картоном, крім #, агломерованих гіпсом, 

з гіпсовим оздобленням 

23.62.10-90.00 Виробів • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі 
гіпсу, не покриті чи не армовані 
папером або картоном, крім #, 

агломерованих гіпсом, з гіпсовим 

оздобленням 

23.62.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з гіпсу для будівництва 

23.62.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з гіпсу для будівництва 

23.65.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з волокнистого цементу 

23.65.12-80.00 Виробів • Вироби з цементу з волокнами 

целюлози чи з подібних сумішей 

волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту (крім листів, панелей, 

плитки й подібних #, зокрема труб, 

трубок і фітингів для труб і трубок) 

23.65.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з волокнистого цементу 
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23.65.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з волокнистого цементу 

23.69.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # з бетону, гіпсу або 

цементу 

23.69.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # з бетону, гіпсу або 

цементу 

23.69.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # з бетону, гіпсу або 

цементу 

23.70.11 Виробів • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та вироби з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних #); гранули та 
порошок з мармуру, травертину, 

алебастру, штучно забарвлені 

23.70.11-00.00 Виробів • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та вироби з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних #); гранули та 
порошок з мармуру, травертину, 

алебастру, штучно забарвлені 

23.70.12-60.00 Виробів • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього, з граніту 

(крім плитки, кубиків і подібних #, 

найбільшу грань яких може бути 

вписано у квадрат із стороною менше 

ніж 7 см, бруківки, бордюрного каменю 

та плит для брукування) 

23.70.12-70.00 Виробів • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього (крім 

плитки, кубиків і подібних #, найбільшу 

грань яких може бути вписано у квадрат 
із стороною менше ніж 7 см, з граніту 

чи сланцю) 

23.91.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва абразивних # 

23.91.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва абразивних # 

23.91.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва абразивних # 

23.99.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших мінеральних 

неметалевих #, н. в. і. у. 

23.99.19-80.00 Виробів • Вироби з торфу (зокрема листи, 

оболонки циліндрів і горщики для 
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вирощування рослин), крім текстильних 

# з торфяних волокон 

23.99.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших мінеральних 

неметалевих #, н. в. і. у. 

23.99.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших мінеральних 

неметалевих #, н. в. і. у. 

24.31.10-40.00 Виробів • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, холодного 

здеформування або обробляння в 

холодному стані, або не здеформовані й 

не оброблені, н. в. і. у. (крім 

гарячекатаних, гарячеволочильних або 

гарячеекструдованих без подальшого 

обробляння, крім плакування та 

спресованих #), інші 

24.31.20-10.00 Виробів • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, 
зокрема з подальшим оброблянням 

(крім # гарячекатаних, 

гарячеволочильних або екструдованих, 

плакованих, напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки) 

24.31.20-10.00 Виробів • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої 
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сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, 
зокрема з подальшим оброблянням 

(крім виробів гарячекатаних, 

гарячеволочильних або екструдованих, 

плакованих, напівоброблених, # 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки) 

24.31.20-20.00 Виробів • Бруски та стрижні з часткою вуглецю 

0,9 мас. %, але не більше від 1,15 мас. 
%, хрому 0,5 мас. %, але не більше від 2 

мас. %, і молібдену не більше ніж 0,5 

мас. %, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім # напівоброблених 

або пласкокатаних, брусків або 

стрижнів гарячекатаних, нерівномірно 

скручених у витки 

24.31.20-30.00 Виробів • Бруски та стрижні з інструментальної 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім # напівоброблених 

або пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки 

24.32.10-30.00 Виробів • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки менше 
ніж 600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та електролітично 

оцинкований (крім # зі швидкорізальної 
сталі чи з кремнієвої електротехнічної 
сталі) 

24.32.10-40.00 Виробів • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки менше 
600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та плакований чи 

покритий цинком (крім електролітично 

плакованого та # зі швидкорізальної 
сталі чи з кремнієвої електротехнічної 
сталі) 

24.32.10-50.00 Виробів • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки менше 
ніж 600 мм, гарячекатаний чи 
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холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) з подальшим 

оброблянням (крім плакованого чи 

покритого цинком і # зі швидкорізальної 
сталі чи з кремнієвої електротехнічної 
сталі) 

24.33.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодносформованих чи 

оброблених в холодному стані # 

24.33.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодносформованих чи 

оброблених в холодному стані # 

24.33.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодносформованих чи 

оброблених в холодному стані # 

24.44.13-30.00 Виробів • Мідь рафінована нелегована, 

необроблена (крім спечених #, які 
підлягають прокатуванню, екструзії, 
куванню) 

24.44.13-70.00 Виробів • Сплави мідні необроблені (крім 

спечених #, які підлягають 

прокатуванню, екструзії, куванню); 

лігатури на основі міді (зокрема 
непридатні для кування сплави), крім 

фосфіду міді з умістом більше ніж 15 

мас. % фосфору 

24.51.12-40.00 Виробів • Лиття інших деталей поршневих 

двигунів і # машинобудування з чавуну 

з кулястим графітом 

24.51.13-40.00 Виробів • Лиття інших деталей поршневих 

двигунів і # машинобудування з 
нековкого чавуну 

24.52.10-40.00 Виробів • Лиття інших деталей поршневих 

двигунів і # машинобудування зі сталі 

24.53.10-40.00 Виробів • Лиття інших деталей поршневих 

двигунів і # машинобудування 

24.54.10-40.00 Виробів • Лиття інших деталей поршневих 

двигунів і # машинобудування з 
кольорових металів, крім легких металів 

25.50.11-53.00 Виробів • Пресування холодне сталевих частин 

поршневих двигунів і # 

машинобудування підкатегорій 28.15.22, 

28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26 

25.50.12-30.00 Виробів • Штампування об'ємне сталевих частин 

поршневих двигунів і # 
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машинобудування підкатегорій 28.15.22, 

28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26 

25.50.12-60.00 Виробів • Штампування об'ємне сталевих частин # 

машинобудування та пристроїв 

підкатегорій 28.22.14, 28.92.21, 28.92.22, 

28.92.23, 28.92.24, 28.92.25, 28.92.26, 

28.92.27, 28.92.12, 28.92.30 

25.50.13-20.00 Виробів • Формування з листового металу (сталі) 
частин поршневих двигунів і # 

машинобудування підкатегорій 28.15.22, 

28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26 

25.50.13-50.00 Виробів • Формування з листового металу 

(кольорових металів) частин # підтипів 

25.99.12-17.00 - 25.99.12-49.00, 25.99.29-

22.00 - 25.99.29-49.00, підкатегорій 

31.01.11, 31.01.12, 31.01.13, 31.02.10, 

31.09.11, 31.09.12. 31.09.13, 31.09.14, 

частин наземних і рейкових 

транспортних засобів 

25.50.20-20.00 Виробів • Виготовляння методом порошкової 
металургії сталевих # 

25.50.20-80.00 Виробів • Виготовляння методом порошкової 
металургії # ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних 

пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

з кольорових металів 

25.62.10-01.00 Виробів • Обробляння токарне металевих деталей 

кранів, клапанів і подібних # 

25.62.10-13.00 Виробів • Обробляння токарне металевих деталей 

# 25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 25 

99.29-58.00, 25.93.13-60.00, 25.93.16-

80.00, 25.93.17-70.00, 25.99.29-55.00, 

25.93.14-80.00 (вироби з алюмінію), 

залізничного та трамвайного рухомого 

складу та пристроїв кріплення рейкових 

колій 

25.71.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва ножових # і столових 

приборів 

25.71.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва ножових # і столових 

приборів 

25.71.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва ножових # і столових 

приборів 

25.73.30-87.00 Виробів • Ковадла, переносні горни, шліфувальні 
круги з рамами, з ручним або ножним 

урухомлювачем/приводом (крім 

шліфувальних каменів і подібних #, 

поданих окремо) 

25.73.40-27.00 Виробів • Інструменти для свердління, для 

обробляння металу, з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу, 

крім незакріплених пластин, стрижнів та 

наконечників і подібних # зі спеченого 

карбіду металу 

25.73.60-24.00 Виробів • Фільтри для витягування чи 

екстрування металу (крім незакріплених 

пластин, стрижнів, наконечників і 
подібних # зі спеченого карбіду металу 

чи металокераміки) 

25.93.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з дроту, ланцюгів і 
пружин 

25.93.17-10.00 Виробів • Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, 
крім оснащених різальними зубцями, 

або інших #, у яких ланцюги відіграють 

допоміжну роль, сторожок дверей, 

оснащених ланцюгами, мірних 

(геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для 

особистого прикрашання (біжутерії) 

25.93.17-50.00 Виробів • Ланцюги із заліза чи сталі, крім 

шарнірних ланцюгів, ланцюгів проти 

ковзання, ланцюгів з розпірками та 
ланцюгів зі зварними ланками (ланцюгів 

до бензопил), або інших #, у яких 

ланцюги відіграють допоміжну роль, 

мірних (геодезичних) ланцюгів 

25.93.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з дроту, ланцюгів і 
пружин 

25.93.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # з дроту, ланцюгів і 
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пружин 

25.94.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва кріпильних і 
ґвинтонарізних # 

25.94.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва кріпильних і 
ґвинтонарізних # 

25.94.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва кріпильних і 
ґвинтонарізних # 

25.99.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших металевих #, н. в. і. 
у. 

25.99.12-29.00 Виробів • Вироби кухонні й побутові та частини 

до них (крім ножових #) 

25.99.12-37.00 Виробів • Вироби столові, кухонні й побутові, із 
заліза чи сталі, емальовані, інші (крім # 

з ливарного чавуну) 

25.99.25 Виробів • Застібки, оправи із застібками, пряжки, 

пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та 
подібні вироби з недорогоцінних 

металів до одягу, взуття, тентів, сумок, 

дорожніх речей або інших готових #; 

заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; намистини та 
блискітки з недорогоцінних металів 

25.99.25-30.00 Виробів • Гачки, петлі петельки й подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, 

взуття, навісів, сумок, речей для 

подорожей та інших готових # (крім 

гаків з карабіном, заклепок, кнопок до 

одягу та натискних кнопок) 

25.99.29-76.00 Виробів • Бруски, стрижні, профілі та дріт (крім 

стрижнів з покривом, виливаних 

стрижнів, які підлягають прокатуванню, 

витягуванню чи подальшому виливанню 

для одержання фасонних #, ізольованого 

електричного проводу), зі свинцю 

25.99.29-87.00 Виробів • Таблички з покажчиками, назвами, 

адресами та подібні таблички, цифри, 

літери та інші символи (крім 

підсвічуваних #) з недорогоцінних 

металів 

25.99.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших металевих #, н. в. і. 
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у. 

25.99.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших металевих #, н. в. і. 
у. 

26.51.63-70.00 Виробів • Лічильники подання чи вироблення 

електроенергії (зокрема калібрувальні), 
крім вольтметрів, амперметрів, 

ватметрів і подібних # 

26.51.82 Виробів • Частини та приладдя до # підкатегорій 

26.51.12, 26.51.32, 26.51.33 та категорій 

26.51.4, 26.51.5; мікротоми; частини, н. 

в. і. у. 

26.51.82-00.00 Виробів • Частини та приладдя до # підкатегорій 

26.51.12, 26.51.32, 26.51.33 та категорій 

26.51.4, 26.51.5; мікротоми; частини, н. 

в. і. у. 

26.51.84 Виробів • Частини та приладдя до # підкатегорій 

26.51.63 та 26.51.64 

26.51.84-50.00 Виробів • Частини та приладдя до # підкатегорії 
26.51.64 

26.52.28-30.00 Виробів • Лічильники часу паркування та інші 
лічильники (крім таймерів 

технологічного процесу, стаціонарних 

секундомірів і подібних #) 

26.60.11-70.00 Виробів • Генератори рентгенівських променів, 

генератори високої напруги, зокрема 

частини до # підкатегорії 26.60.11 

26.60.14-39.00 Виробів • Частини та приладдя до слухових 

апаратів (крім навушників, 

підсилювачів і подібних #) 

26.70.24-10.00 Виробів • Частини та приладдя (зокрема 
кріплення) біноклів і подібних # 

28.12.14-50.00 Виробів • Клапани контролю маслогідравлічних 

силових трансмісій для труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних # 

28.12.14-80.00 Виробів • Клапани контролю пневматичних 

силових трансмісій для труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних # 

28.14.1 Виробів • Крани, вентилі, клапани та подібні 
вироби до труб, котлів, резервуарів, 

цистерн і подібних # 

28.14.2 Виробів • Частини кранів, клапанів і подібних # 

28.14.11-20.00 Виробів • Клапани редукційні із заліза чи сталі до 
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труб, котлів, резервуарів, цистерн і 
подібних # (крім комбінованих з 
лубрикаторами чи фільтрами) 

28.14.11-40.00 Виробів • Клапани редукційні до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних # (крім 

із заліза чи сталі, комбінованих з 
лубрикаторами чи фільтрами) 

28.14.11-60.00 Виробів • Клапани зворотні до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних # 

28.14.11-80.00 Виробів • Клапани запобіжні чи випускні до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн і подібних # 

28.14.20 Виробів • Частини кранів, клапанів і подібних 

28.14.20-00.00 Виробів • Частини кранів, клапанів і подібних 

28.29.31 Виробів • Устатковання для зважування 

промислової призначеності; ваги для 

безперервного зважування # на 
конвеєрах; ваги, зрегульовані на 

постійну масу, та ваги для скидання 

вантажу визначеної маси 

28.29.31-30.00 Виробів • Ваги для безперервного зважування # на 
конвеєрах 

28.29.39-30.00 Виробів • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та 

інші механізми для зважування (крім ваг 
магазинних, персональних, побутових, 

ваг для безперервного зважування # на 

конвеєрах; ваг, відрегульованих на 
постійну масу та ваг, чутливістю не 

більше ніж 5 кг) 

28.41.31-20.00 Виробів • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні або правимльні для 

обробляння # з листового металу, з 
числовим програмним керуванням 

(зокрема преси) 

28.41.31-40.00 Виробів • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні та правимльні для 

обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням (зокрема 
преси), крім машин для обробляння # з 
листового металу 

28.41.31-60.00 Виробів • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні або правимльні для 

обробляння # з листового металу, без 
числового програмного керування 

(зокрема преси) 
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28.41.31-80.00 Виробів • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні та правимльні для 

обробляння металу, без числового 

програмного керування (зокрема преси), 

крім машин для обробляння # з 
листового металу 

28.41.34-10.00 Виробів • Верстати для волочіння прутків, труб, 

профілів, дроту чи подібних металевих 

#, металокераміки та керметів 

28.41.34-50.00 Виробів • Верстати для виготовляння # з дроту 

(крім верстатів для волочіння та 
нарізенакочувальних верстатів) 

28.93.17-13.00 Виробів • Устатковання промислове для 

виробництва хлібобулочних # (крім 

неелектричних печей) 

28.93.17-15.00 Виробів • Устатковання промислове для 

виробництва макаронів, спагеті або 

подібних # 

28.93.17-20.00 Виробів • Устатковання промислове для 

виробництва кондитерських #, какао-

порошку чи шоколаду 

28.94.3 Виробів • Машини й устатковання для обробляння 

шкури чи шкіри або для виробництва чи 

ремонтування шкіряного взуття або 

інших # 

28.94.21-80.00 Виробів • Машини, використовувані для 

виробництва лінолеуму чи інших 

покривів, для нанесення пасти на 
текстильну чи іншу основу; машини для 

апретування та остаточного обробляння, 

віджимання, оздоблювання, нанесення 

покриву чи просочення текстильної 
пряжі, тканин або # з текстильних 

матеріалів 

28.94.30 Виробів • Машини й устатковання для обробляння 

шкури чи шкіри або для виробництва чи 

ремонтування шкіряного взуття або 

інших # 

28.94.30-70.00 Виробів • Машини для виробництва чи 

ремонтування # із шкур, шкурок та 
шкіри, н. в. і. у. 

28.95.11-60.00 Виробів • Машини для виробництва картонних 

коробок, ящиків, труб, барабанів або 

подібної тари з паперу та картону (крім 

машин для формування #) 
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28.95.11-70.00 Виробів • Машини для формування # з паперової 
маси, паперу чи картону (зокрема 
паковання для яєць, паковання для 

кондитерських виробів, туристичного 

посуду, іграшок) 

28.95.11-70.00 Виробів • Машини для формування виробів з 
паперової маси, паперу чи картону 

(зокрема паковання для яєць, паковання 

для кондитерських #, туристичного 

посуду, іграшок) 

28.95.12-70.00 Виробів • Частини різальних машин, машин для 

виготовляння сумок, мішків, конвертів, 

картонних коробок, ящиків, труб, 

барабанів або подібної тари з паперу та 
картону, машин для формування # з 
паперу, волокнистої маси й картону 

28.96.1 Виробів • Машини й устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми чи для виробництва # 

з цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.2 Виробів • Частини машин і устатковання для 

обробляння пластмаси та ґуми чи для 

виробництва # з цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.10 Виробів • Машини й устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми або для виробництва 

# з цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.10-10.00 Виробів • Машини інжекційно-ливарні для 

обробляння ґуми чи пластмас або для 

виробництва # із цих матеріалів 

28.96.10-30.00 Виробів • Екструдери для обробляння ґуми чи 

пластмас чи для виробництва # із цих 

матеріалів 

28.96.10-40.00 Виробів • Машини для видувного лиття для 

обробляння ґуми чи пластмас або для 

виробництва # із цих матеріалів 

28.96.10-50.00 Виробів • Машини для вакуумного лиття та інші 
термоформувальні машини для 

обробляння ґуми чи пластмас або для 

виробництва # із цих матеріалів 

28.96.10-95.00 Виробів • Машини для нарізання, розколювання 

та обдирання для обробляння ґуми чи 

пластмас або для виробництва # із цих 

матеріалів 

28.96.10-97.00 Виробів • Машини для обробляння ґуми чи 

пластмас або для виробництва # із цих 

матеріалів, н. в. і. у. 
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28.96.20 Виробів • Частини машин і устатковання для 

обробляння пластмаси та ґуми чи для 

виробництва # з цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.20-00.00 Виробів • Частини машин і устатковання для 

обробляння пластмаси та ґуми чи для 

виробництва # з цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.99.11-50.00 Виробів • Машини швейні/швацькі, 
проволокошвейні та скобозшивачі для 

книг, зокрема для виготовляння 

картонних коробок чи подібних # (крім 

машин для скріплення (степлери) для 

конторського/офісного застосування, 

для виготовляння картонних коробок) 

28.99.39-30.00 Виробів • Машини для виробництва чи гарячого 

обробляння скла чи скляних # 

28.99.52-30.00 Виробів • Частини для складання електричних і 
електронних ламп, трубок або 

електронно-променевих трубок чи 

газорозрядних ламп у скляних колбах, 

для виробництва чи гарячого 

обробляння скла чи скляних #, крім 

форм для лиття скла 

32.12.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва ювелірних # і подібних 

виробів 

32.12.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва ювелірних виробів і 
подібних # 

32.12.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва ювелірних # і подібних 

виробів 

32.12.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва ювелірних виробів і 
подібних # 

32.12.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва ювелірних # і подібних 

виробів 

32.12.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва ювелірних виробів і 
подібних # 

32.13.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва біжутерії та подібних # 

32.13.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва біжутерії та подібних # 
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32.13.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва біжутерії та подібних # 

32.30.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва спортивних # 

32.30.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва спортивних # 

32.30.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва спортивних # 

32.50.43 Виробів • Оправи та кріплення до окулярів, 

захисних окулярів і подібних # 

32.50.43-50.00 Виробів • Оправи та кріплення пластмасові до 

окулярів, захисних окулярів і подібних # 

32.50.43-90.00 Виробів • Оправи та кріплення непластмасові до 

окулярів, захисних окулярів і подібних # 

32.50.44 Виробів • Частини оправ і кріплень 

непластмасових до окулярів, захисних 

окулярів і подібних # 

32.50.44-00.00 Виробів • Частини оправ і кріплень 

непластмасових до окулярів, захисних 

окулярів і подібних # 

32.99.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших промислових #, н. в. 

і. у. 

32.99.14-50.00 Виробів • Пера до ручок і наконечники для 

писання; тримачі для ручок, тримачі для 

олівців і подібні тримачі; частини # 

підкатегорій 32.99.12, 32.99.13, 32.99.14 

32.99.22 Виробів • Частини, оздоблювальні деталі та 
пристосовання до парасольок від дощу й 

від сонця, палиць, палиць-сидінь, 

батогів і подібних # 

32.99.22-00.00 Виробів • Частини, оздоблювальні деталі та 
пристосовання до парасольок від дощу й 

від сонця, палиць, палиць-сидінь, 

батогів і подібних # 

32.99.99 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших промислових #, н. в. 

і. у. 

32.99.99-00.00 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших промислових #, н. в. 

і. у. 

33.1 Виробів • Ремонтування металевих #, машин і 
устатковання 
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33.11 Виробів • Ремонтування металевих # 

33.11.1 Виробів • Ремонтування та технічне 

обслуговування металевих # 

33.11.19 Виробів • Ремонтування та технічне 

обслуговування інших металевих # 

33.11.19-00.00 Виробів • Ремонтування та технічне 

обслуговування інших металевих # 

33.20.1 Виробів • Монтування металевих #, крім машин і 
устатковання 

33.20.7 Виробів • Послуги щодо монтування інших #, н. в. 

і. у. 

33.20.12 Виробів • Монтування інших металевих #, крім 

машин і устатковання 

33.20.12-00.00 Виробів • Монтування інших металевих #, крім 

машин і устатковання 

33.20.70 Виробів • Послуги щодо монтування інших #, н. в. 

і. у. 

33.20.70-00.00 Виробів • Послуги щодо монтування інших #, н. в. 

і. у. 

13.99.9 Виробів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших текстильних #, н. в. 

і. у. 

25.93.17-30.00 Виробів • Ланцюги проти ковзання із заліза чи 

сталі, крім оснащених різальними 

зубцями або інших #, у яких ланцюги 

відіграють допоміжну роль, сторожок 

дверей, оснащених ланцюгами, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

11.02.12-17.00 Вироблене • Вино (сусло виноградне), високоякісне, 
# в певних регіонах, бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. 

%, крім вина білого та ігристого 

26.52.11 Виробленими • Годинники наручні, кишенькові, з 
корпусами, # з дорогоцінних металів або 

з металів, плакованих дорогоцінними 

металами 

26.52.11-00.00 Виробленими • Годинники наручні, кишенькові, з 
корпусами, # з дорогоцінних металів або 

з металів, плакованих дорогоцінними 

металами 

24.31.10-50.00 Вироблених • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 
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обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування) з часткою вуглецю не 

менше ніж 0,25 мас. %, (крім # з 
автоматної сталі), інші 

23.13.11-80.00 Вироблених • Вмістини скляні номінальною місткістю 

менше ніж 2,5 л для транспортування чи 

пакування товарів (крім призначених 

для напоїв і харчових продуктів, 

фармацевтичних препаратів, умістин, # 

зі скляного тюбінгу) 

26.51.45-30.00 Вироблення • Прилади й апаратура із записувальним 

пристроєм для вимірювання чи 

перевіряння коефіцієнтів підсилення 

(крім лічильників подання чи # газу, 

рідин або електроенергії) 

26.51.45-55.00 Вироблення • Прилади й апаратура електронні без 
записувального пристрою для 

вимірювання чи перевіряння 

коефіцієнтів підсилення (крім 

вимірювачів подання чи # газу, рідини 

чи електроенергії) 

26.51.63 Вироблення • Лічильники подання чи # газу, рідин або 

електроенергії 

26.51.63-30.00 Вироблення • Лічильники подання чи # газу (зокрема 

калібрувальні) 

26.51.63-50.00 Вироблення • Лічильники подання чи # рідин (зокрема 
калібрувальні), крім помп 

26.51.63-70.00 Вироблення • Лічильники подання чи # електроенергії 
(зокрема калібрувальні), крім 

вольтметрів, амперметрів, ватметрів і 
подібних виробів 

26.51.84-33.00 Вироблення • Частини та приладдя до лічильників 

подання чи # електроенергії 

26.51.84-35.00 Вироблення • Частини та приладдя до лічильників 

подання чи # газу чи рідини, крім до 

помп для рідин 

28.11.21-50.00 Вироблення • Турбіни на водяній парі для # 

електроенергії 

25.30.11-10.00 Виробляти • Котли водотрубні (крім водогрійних 

котлів центрального опалення, здатних 

# пару низького тиску) 

25.30.11-50.00 Виробляти • Котли парогенерувальні (зокрема котли 

комбіновані), крім водогрійних котлів 
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центрального опалення, здатних # пару 

низького тиску), водотрубних котлів 

25.30.11-70.00 Виробляти • Котли водяні з пароперегрівом (крім 

водогрійних котлів центрального 

опалення, здатних # пару низького 

тиску) 

10.11.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

обробленого та законсервованого м'яса 

10.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

обробленого та законсервованого м'яса 

10.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

обробленого та законсервованого м'яса 

10.12.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

законсервованого та обробленого м'яса 
свійської птиці 

10.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

законсервованого та обробленого м'яса 
свійської птиці 

10.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

законсервованого та обробленого м'яса 
свійської птиці 

10.13.9 Виробництва • Послуги щодо кулінарного обробляння 

та приготування іншими способами 

продуктів з м'яса; роботи субпідрядні як 

частина # продуктів з м'яса та м'яса 

свійської птиці 

10.13.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

продуктів з м'яса та м'яса свійської 
птиці 

10.13.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

продуктів з м'яса та м'яса свійської 
птиці 

10.20.9 Виробництва • Послуги щодо коптіння і консервування 

та приготування іншими способами у 

виробництві рибних продуктів; роботи 

субпідрядні як частина # оброблених і 
законсервованих риби, ракоподібних і 
молюсків 

10.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

оброблених і законсервованих риби, 

ракоподібних і молюсків 

10.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

оброблених і законсервованих риби, 

ракоподібних і молюсків 
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10.31.9 Виробництва • Послуги щодо кулінарного обробляння 

та приготування іншими способами 

картоплі та продуктів з картоплі; роботи 

субпідрядні як частина # обробленої та 
законсервованої картоплі 

10.31.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

обробленої та законсервованої картоплі 

10.31.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

обробленої та законсервованої картоплі 

10.32.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

фруктових і овочевих соків 

10.32.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

фруктових і овочевих соків 

10.32.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

фруктових і овочевих соків 

10.39.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

законсервованих та оброблених плодів і 
овочів 

10.39.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

законсервованих та оброблених плодів і 
овочів 

10.41.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # олій та 
жирів 

10.41.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # олій та 
жирів 

10.41.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # олій та 
жирів 

10.42.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

маргарину й подібних харчових жирів 

10.42.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

маргарину й подібних харчових жирів 

10.42.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

маргарину й подібних харчових жирів 

10.51.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

молочних і сирних продуктів 

10.51.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

молочних і сирних продуктів 

10.51.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

молочних і сирних продуктів 

10.52.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

морозива 
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10.52.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

морозива 

10.52.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

морозива 

10.61.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

продукції борошномельно-круп'яної 
промисловості 

10.61.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

продукції борошномельно-круп'яної 
промисловості 

10.61.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

продукції борошномельно-круп'яної 
промисловості 

10.62.2 Виробництва • Відходи # крохмалю й подібні відходи 

10.62.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

крохмалю та крохмалепродуктів 

10.62.20 Виробництва • Відходи # крохмалю й подібні відходи 

10.62.20-00.00 Виробництва • Відходи # крохмалю й подібні відходи 

10.62.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

крохмалю та крохмалепродуктів 

10.62.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

крохмалю та крохмалепродуктів 

10.71.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

хлібобулочних, кондитерських і 
кулінарних борошняних виробів, 

нетривалого зберігання 

10.71.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

хлібобулочних, кондитерських і 
кулінарних борошняних виробів, 

нетривалого зберігання 

10.71.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

хлібобулочних, кондитерських і 
кулінарних борошняних виробів, 

нетривалого зберігання 

10.72.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # сухарів 

і печива, кондитерських борошняних 

виробів тривалого зберігання 

10.72.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # сухарів 

і печива, кондитерських борошняних 

виробів тривалого зберігання 

10.72.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # сухарів 

і печива, кондитерських борошняних 
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виробів тривалого зберігання 

10.73.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

макаронів, локшини, кускусу і подібних 

борошняних виробів 

10.73.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

макаронів, локшини, кускусу і подібних 

борошняних виробів 

10.73.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

макаронів, локшини, кускусу і подібних 

борошняних виробів 

10.81.2 Виробництва • Жом буряковий та інші відходи 

цукрового # 

10.81.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # цукру 

10.81.20 Виробництва • Жом буряковий та інші відходи 

цукрового # 

10.81.20-00.30 Виробництва • Осад фільтраційний та інші відходи 

цукрового # 

10.81.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # цукру 

10.81.99-00.90 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина інших 

робіт з # цукру 

10.82.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # какао, 

шоколаду та цукрових кондитерських 

виробів 

10.82.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # какао, 

шоколаду та цукрових кондитерських 

виробів 

10.82.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # какао, 

шоколаду та цукрових кондитерських 

виробів 

10.83.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

оброблених кави та чаю 

10.83.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

оброблених кави та чаю 

10.83.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

оброблених кави та чаю 

10.84.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

приправ і прянощів 

10.84.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

приправ і прянощів 

10.84.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

приправ і прянощів 
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10.85.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

приготованих страв і продуктових 

наборів 

10.85.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

приготованих страв і продуктових 

наборів 

10.85.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

приготованих страв і продуктових 

наборів 

10.86.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

гомогенізованих харчових продуктів для 

дитячого та дієтичного харчування 

10.86.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

гомогенізованих харчових продуктів для 

дитячого та дієтичного харчування 

10.86.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

гомогенізованих харчових продуктів для 

дитячого та дієтичного харчування 

10.89.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

харчових продуктів, н. в. і. у. 

10.89.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

харчових продуктів, н. в. і. у. 

10.89.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

харчових продуктів, н. в. і. у. 

10.91.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

кормів для сільськогосподарських 

тварин 

10.91.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

кормів для сільськогосподарських 

тварин 

10.91.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

кормів для сільськогосподарських 

тварин 

10.92.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

кормів для домашніх тварин 

10.92.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

кормів для домашніх тварин 

10.92.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

кормів для домашніх тварин 

11.01.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дистильованих алкогольних напоїв 

11.01.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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дистильованих алкогольних напоїв 

11.01.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дистильованих алкогольних напоїв 

11.02.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

виноградного вина 

11.02.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

виноградного вина 

11.02.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

виноградного вина 

11.03.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # сидру 

та інших плодових вин 

11.03.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # сидру 

та інших плодових вин 

11.03.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # сидру 

та інших плодових вин 

11.04.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

недистильованих напоїв, отриманих 

бродінням 

11.04.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

недистильованих напоїв, отриманих 

бродінням 

11.04.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

недистильованих напоїв, отриманих 

бродінням 

11.05.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # пива 

11.05.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # пива 

11.05.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # пива 

11.06.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # солоду 

11.06.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # солоду 

11.06.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # солоду 

11.07.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

мінеральних вод і безалкогольних 

напоїв 

11.07.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

мінеральних вод і безалкогольних 

напоїв 

11.07.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

мінеральних вод і безалкогольних 

напоїв 

12.00.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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тютюнових виробів 

12.00.11-30.12 Виробництва • Сигари, сигари з обрізаними кінцями 

(черут) та сигарили з умістом тютюну, 

машинного # 

12.00.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

тютюнових виробів 

12.00.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

тютюнових виробів 

13.10.9 Виробництва • Сировина відновлена; послуги з 
підготовляння натуральних текстильних 

волокон; роботи субпідрядні як частина 
# текстильної пряжі та текстильних 

ниток 

13.10.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

текстильної пряжі та текстильних ниток 

13.10.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

текстильної пряжі та текстильних ниток 

13.20.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

текстильних тканин 

13.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

текстильних тканин 

13.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

текстильних тканин 

13.91.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

трикотажних тканин машинного або 

ручного в'язання 

13.91.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

трикотажних тканин машинного або 

ручного в'язання 

13.91.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

трикотажних тканин машинного або 

ручного в'язання 

13.92.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

текстильних виробів, крім одягу 

13.92.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

текстильних виробів, крім одягу 

13.92.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # готових 

текстильних виробів, крім одягу 

13.93.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

килимів і килимових покривів 

13.93.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

килимів і килимових покривів 
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13.93.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

килимів і килимових покривів 

13.94.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

мотузок, канатів, шпагатів і сіткового 

полотна 

13.94.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

мотузок, канатів, шпагатів і сіткового 

полотна 

13.94.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

мотузок, канатів, шпагатів і сіткового 

полотна 

13.95.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

нетканих матеріалів і виробів з нетканих 

матеріалів, крім одягу 

13.95.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

нетканих матеріалів і виробів з нетканих 

матеріалів, крім одягу 

13.95.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

нетканих матеріалів і виробів з нетканих 

матеріалів, крім одягу 

13.96.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

текстильних виробів технічної та 
промислової призначеності 

13.96.16-80.00 Виробництва • Полотна текстильні та повсть до машин 

для # паперу й подібних машин 

(зокрема для виробництва целюлози чи 

асбестоцементу) 

13.96.16-80.00 Виробництва • Полотна текстильні та повсть до машин 

для виробництва паперу й подібних 

машин (зокрема для # целюлози чи 

асбестоцементу) 

13.96.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

текстильних виробів технічної та 
промислової призначеності 

13.96.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

текстильних виробів технічної та 
промислової призначеності 

13.99.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

текстильних виробів, н. в. і. у. 

13.99.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

текстильних виробів, н. в. і. у. 

13.99.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

текстильних виробів, н. в. і. у. 
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14.11.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # одягу з 
натуральної шкіри 

14.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # одягу з 
натуральної шкіри 

14.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # одягу з 
натуральної шкіри 

14.12.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

робочого одягу 

14.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

робочого одягу 

14.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

робочого одягу 

14.13.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

верхнього одягу 

14.13.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

верхнього одягу 

14.13.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

верхнього одягу 

14.14.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

спідньої білизни 

14.14.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

спідньої білизни 

14.14.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

спідньої білизни 

14.19.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # іншого 

одягу та аксесуарів 

14.19.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # іншого 

одягу та аксесуарів 

14.19.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # іншого 

одягу та аксесуарів 

14.20.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з хутра 

14.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з хутра 

14.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з хутра 

14.31.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

трикотажних панчішно-шкарпеткових 

виробів 

14.31.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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трикотажних панчішно-шкарпеткових 

виробів 

14.31.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

трикотажних панчішно-шкарпеткових 

виробів 

14.39.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

трикотажних виробів 

14.39.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

трикотажних виробів 

14.39.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

трикотажних виробів 

15.11.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дубленої та вичиненої шкіри; 

вичиненого або фарбованого хутра 

15.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дубленої та вичиненої шкіри; 

вичиненого або фарбованого хутра 

15.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дубленої та вичиненої шкіри; 

вичиненого або фарбованого хутра 

15.12.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дорожніх, шорно-сідельних виробів і 
упряжі та подібних виробів 

15.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дорожніх, шорно-сідельних виробів і 
упряжі та подібних виробів 

15.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дорожніх, шорно-сідельних виробів і 
упряжі та подібних виробів 

15.20.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # взуття 

15.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # взуття 

15.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # взуття 

16.10.9 Виробництва • Послуги щодо висушування, 

просочування та хімічного 

оброблювання деревини; роботи 

субпідрядні як частина # розпиляної чи 

струганої деревини 

16.10.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

розпиляної чи струганої деревини 

16.10.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

розпиляної чи струганої деревини 

16.21.9 Виробництва • Послуги щодо кінцевого оброблювання 



стор. 501 з 1807  

плит і панелей; роботи субпідрядні як 

частина # шпона та інших панелей з 
деревини 

16.21.21-13.00 Виробництва • Шпон, листи до фанери клеєної та інша 
деревина, розпиляні вздовж, розділені 
на шари або лущені, завтовшки не 

більше ніж 6 мм, що мають торцеві 
з'єднання, стругані чи шліфовані, 
дощечки для # олівців 

16.21.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # шпона 

та інших панелей з деревини 

16.21.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # шпона 

та інших панелей з деревини 

16.22.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

складеного щитового паркету 

16.22.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

складеного щитового паркету 

16.22.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

складеного щитового паркету 

16.23.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

теслярських і столярних виробів 

16.23.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

теслярських і столярних виробів 

16.23.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

теслярських і столярних виробів 

16.24.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дерев'яної тари 

16.24.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дерев'яної тари 

16.24.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дерев'яної тари 

16.29.9 Виробництва • Послуги щодо виготовляння виробів з 
деревини та корка (крім меблів), соломи 

й матеріалів, придатних для плетіння; 

роботи субпідрядні як частина # інших 

виробів з деревини, корка, соломи й 

матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

виробів з деревини, корка, соломи й 

матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

виробів з деревини, корка, соломи й 

матеріалів, придатних для плетіння 
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17.11.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

паперової маси 

17.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

паперової маси 

17.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

паперової маси 

17.12.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # паперу 

й картону 

17.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # паперу 

й картону 

17.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # паперу 

й картону 

17.21.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

гофрованих паперу й картону, паперової 
та картонної тари 

17.21.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

гофрованих паперу й картону, паперової 
та картонної тари 

17.21.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

гофрованих паперу й картону, паперової 
та картонної тари 

17.22.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

паперових виробів господарсько-

побутової та санітарно-гігієнічної 
призначеності 

17.22.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

паперових виробів господарсько-

побутової та санітарно-гігієнічної 
призначеності 

17.22.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

паперових виробів господарсько-

побутової та санітарно-гігієнічної 
призначеності 

17.23.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

паперових канцелярських виробів 

17.23.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

паперових канцелярських виробів 

17.23.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

паперових канцелярських виробів 

17.24.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # шпалер 

17.24.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # шпалер 

17.24.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # шпалер 



стор. 503 з 1807  

17.29.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

паперових і картонних виробів 

17.29.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

паперових і картонних виробів 

17.29.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

паперових і картонних виробів 

19.10.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

коксопродуктів 

19.10.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

коксопродуктів 

19.10.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

коксопродуктів 

19.20.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

продуктів нафтопереробляння та 
твердого палива 

19.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

продуктів нафтопереробляння та 
твердого палива 

19.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

продуктів нафтопереробляння та 
твердого палива 

20.11.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

промислових газів 

20.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

промислових газів 

20.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

промислових газів 

20.12.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

барвників і пігментів 

20.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

барвників і пігментів 

20.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

барвників і пігментів 

20.13.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

основних неорганічних хімічних 

речовин 

20.13.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

основних неорганічних хімічних 

речовин 

20.13.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

основних неорганічних хімічних 

речовин 
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20.14.8 Виробництва • Відходи лужні від # деревинної маси, 

крім талової оливи 

20.14.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

основних органічних хімічних речовин 

20.14.80 Виробництва • Відходи лужні від # деревинної маси, 

крім талової оливи 

20.14.80-00.00 Виробництва • Відходи лужні від # деревинної маси, 

крім талової оливи 

20.14.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

основних органічних хімічних речовин 

20.14.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

основних органічних хімічних речовин 

20.15.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # добрив 

і азотовмісних сполук 

20.15.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # добрив 

і азотовмісних сполук 

20.15.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # добрив 

і азотовмісних сполук 

20.16.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластмас у первинних формах 

20.16.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластмас у первинних формах 

20.16.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластмас у первинних формах 

20.17.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

синтетичного каучуку у первинних 

формах 

20.17.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

синтетичного каучуку у первинних 

формах 

20.17.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

синтетичного каучуку у первинних 

формах 

20.20.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пестицидів та інших агрохімічних 

продуктів 

20.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пестицидів та інших агрохімічних 

продуктів 

20.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пестицидів та інших агрохімічних 

продуктів 
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20.30.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # фарб, 

лаків і подібних засобів для покриття, 

друкарських чорнил і сумішей для 

ущільнювання 

20.30.21-30.00 Виробництва • Пігменти готові, речовини-глушники 

готові, барвники готові та подібні 
препарати для # кераміки, емалевих або 

скляних виробів 

20.30.21-50.00 Виробництва • Емаль склоподібна і глазур, ангоби та 
подібні препарати для # кераміки, 

емалевих або скляних виробів 

20.30.22-40.00 Виробництва • Пігменти, зокрема металеві порошки та 

пластівці, дисперговані у неводних 

середовищах, як рідина чи паста, 
ґатунки, що їх використовують для # 

фарб; фарбувальні засоби та інші 
барвники, н. в. і. у., розфасовані для 

роздрібної торгівлі 

20.30.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # фарб, 

лаків і подібних засобів для покриття, 

друкарських чорнил і сумішей для 

ущільнювання 

20.30.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # фарб, 

лаків і подібних засобів для покриття, 

друкарських чорнил і сумішей для 

ущільнювання 

20.41.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # мила та 
мийних засобів, засобів для чищення та 

полірування 

20.41.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # мила та 

мийних засобів, засобів для чищення та 

полірування 

20.41.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # мила та 
мийних засобів, засобів для чищення та 

полірування 

20.42.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

парфумів і косметичних засобів 

20.42.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

парфумів і косметичних засобів 

20.42.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

парфумів і косметичних засобів 

20.51.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

вибухівки, сірників 

20.51.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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вибухівки, сірників 

20.51.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

вибухівки, сірників 

20.52.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # клеїв 

20.52.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # клеїв 

20.52.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # клеїв 

20.53.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ефірних олій 

20.53.10-75.00 Виробництва • Суміші запашних речовин, що їх 

використовують у харчовій 

промисловості чи для # напоїв 

20.53.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ефірних олій 

20.53.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ефірних олій 

20.59.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

хімічних продуктів, н. в. і. у. 

20.59.59-65.00 Виробництва • Продукти допоміжні для ливарного # 

(крім готових зв'язувальних речовин, 

використовуваних у виробництві 
ливарних форм або стрижнів) 

20.59.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

хімічних продуктів, н. в. і. у. 

20.59.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

хімічних продуктів, н. в. і. у. 

20.60.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

штучних і синтетичних волокон 

20.60.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

штучних і синтетичних волокон 

20.60.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

штучних і синтетичних волокон 

21.10.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

основної фармацевтичної продукції 

21.10.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

основної фармацевтичної продукції 

21.10.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

основної фармацевтичної продукції 

21.20.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

фармацевтичних препаратів 

21.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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фармацевтичних препаратів 

21.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

фармацевтичних препаратів 

22.11.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ґумових шин і камер; відновлювання 

шин 

22.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ґумових шин і камер; відновлювання 

шин 

22.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ґумових шин і камер; відновлювання 

шин 

22.19.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

ґумових виробів 

22.19.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

ґумових виробів 

22.19.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

гумових виробів 

22.21.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластин, листів, труб і профілів з 
пластмас 

22.21.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластин, листів, труб і профілів з 
пластмас 

22.21.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластин, листів, труб і профілів з 
пластмас 

22.22.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластмасової тари 

22.22.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластмасової тари 

22.22.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластмасової тари 

22.23.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластмасових виробів для будівництва 

22.23.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластмасових виробів для будівництва 

22.23.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

пластмасових виробів для будівництва 

22.29.9 Виробництва • Послуги щодо виготовляння інших 

пластмасових виробів; роботи 

субпідрядні як частина # інших 
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пластмасових виробів 

22.29.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

пластмасових виробів 

22.29.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

пластмасових виробів 

23.05.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з волокнистого цементу 

23.11.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

листового скла 

23.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

листового скла 

23.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

листового скла 

23.12.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

сформованого та обробленого листового 

скла 

23.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

сформованого та обробленого листового 

скла 

23.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

сформованого та обробленого листового 

скла 

23.13.9 Виробництва • Послуги щодо кінцевого обробляння 

порожнистого скла; роботи субпідрядні 
як частина # порожнистого скла 

23.13.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

порожнистого скла 

23.13.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

порожнистого скла 

23.14.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

скловолокна 

23.14.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

скловолокна 

23.14.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

скловолокна 

23.19.9 Виробництва • Послуги щодо кінцевого обробляння 

іншого скла, зокрема технічних виробів 

зі скла; роботи субпідрядні як частина # 

іншого обробленого скла, зокрема 

технічних виробів зі скла 

23.19.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # іншого 

обробленого скла, зокрема технічних 
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виробів зі скла 

23.19.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # іншого 

обробленого скла, зокрема технічних 

виробів зі скла 

23.20.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

вогнетривких виробів 

23.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

вогнетривких виробів 

23.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

вогнетривких виробів 

23.31.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

керамічної плитки та керамічних плит 

23.31.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

керамічної плитки та керамічних плит 

23.31.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

керамічної плитки та керамічних плит 

23.32.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # цегли, 

черепиці та будівельних виробів з 
випаленої глини 

23.32.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # цегли, 

черепиці та будівельних виробів з 
випаленої глини 

23.32.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # цегли, 

черепиці та будівельних виробів з 
випаленої глини 

23.41.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

господарських і декоративних 

керамічних виробів 

23.41.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

господарських і декоративних 

керамічних виробів 

23.41.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

господарських і декоративних 

керамічних виробів 

23.42.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

санітарно-технічних керамічних виробів 

23.42.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

санітарно-технічних керамічних виробів 

23.42.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

санітарно-технічних керамічних виробів 

23.43.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричних керамічних ізоляторів та 
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ізолювальної керамічної арматури 

23.43.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричних керамічних ізоляторів та 
ізолювальної керамічної арматури 

23.43.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричних керамічних ізоляторів та 
ізолювальної керамічної арматури 

23.44.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

керамічних виробів технічної 
призначеності 

23.44.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

керамічних виробів технічної 
призначеності 

23.44.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

керамічних виробів технічної 
призначеності 

23.49.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

керамічних виробів 

23.49.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

керамічних виробів 

23.49.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

керамічних виробів 

23.51.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

цементу 

23.51.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

цементу 

23.51.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

цементу 

23.52.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # вапна 
та гіпсу 

23.52.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # вапна 
та гіпсу 

23.52.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # вапна 
та гіпсу 

23.61.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з бетону для будівництва 

23.61.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з бетону для будівництва 

23.61.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з бетону для будівництва 

23.62.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 
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з гіпсу для будівництва 

23.62.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з гіпсу для будівництва 

23.62.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з гіпсу для будівництва 

23.63.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

товарного бетону 

23.63.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

товарного бетону 

23.63.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

товарного бетону 

23.64.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

будівельних розчинів 

23.64.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

будівельних розчинів 

23.64.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

будівельних розчинів 

23.65.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з волокнистого цементу 

23.65.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з волокнистого цементу 

23.69.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

виробів з бетону, гіпсу або цементу 

23.69.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

виробів з бетону, гіпсу або цементу 

23.69.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

виробів з бетону, гіпсу або цементу 

23.70.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

розпиляного, обтесаного й остаточно 

обробленого каменю 

23.70.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

розпиляного, обтесаного й остаточно 

обробленого каменю 

23.70.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

розпиляного, обтесаного й остаточно 

обробленого каменю 

23.91.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

абразивних виробів 

23.91.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

абразивних виробів 
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23.91.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

абразивних виробів 

23.99.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

мінеральних неметалевих виробів, н. в. 

і. у. 

23.99.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

мінеральних неметалевих виробів, н. в. 

і. у. 

23.99.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

мінеральних неметалевих виробів, 

н.в.і.у. 

24.10.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # заліза, 
чавуну, сталі та феросплавів 

24.10.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # заліза, 
чавуну, сталі та феросплавів 

24.10.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # заліза, 
чавуну, сталі та феросплавів 

24.20.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # труб, 

трубок, порожнистих профілів і фітингів 

до них, зі сталі 

24.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # труб, 

трубок, порожнистих профілів і фітингів 

до них, зі сталі 

24.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # труб, 

трубок, порожнистих профілів і фітингів 

до них, зі сталі 

24.31.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

холодноволочильних брусків і 
суцільних профілів 

24.31.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

холодноволочильних брусків і 
суцільних профілів 

24.31.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

холодноволочильних брусків і 
суцільних профілів 

24.32.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

холодноволочильних вузьких смуг 

24.32.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

холодноволочильних вузьких смуг 

24.32.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

холодноволочильних вузьких смуг 

24.33.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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холодносформованих чи оброблених в 

холодному стані виробів 

24.33.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

холодносформованих чи оброблених в 

холодному стані виробів 

24.33.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

холодносформованих чи оброблених в 

холодному стані виробів 

24.34.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

холодноволочильного дрота 

24.34.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

холодноволочильного дрота 

24.34.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

холодноволочильного дрота 

24.41.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дорогоцінних металів 

24.41.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дорогоцінних металів 

24.41.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

дорогоцінних металів 

24.42.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

алюмінію 

24.42.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

алюмінію 

24.42.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

алюмінію 

24.43.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

свинцю, цинку та олова 

24.43.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

свинцю, цинку та олова 

24.43.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

свинцю, цинку та олова 

24.44.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # міді 

24.44.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # міді 

24.44.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # міді 

24.45.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

кольорових металів 

24.45.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

кольорових металів 

24.45.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 
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кольорових металів 

24.46.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

збагаченого ядерного палива 

24.46.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

збагаченого ядерного палива 

24.46.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

збагаченого ядерного палива 

24.51.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

чавунного литва 

24.51.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

чавунного литва 

24.51.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

чавунного литва 

25.11.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

металевих конструкцій і їхніх частин 

25.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

металевих конструкцій і їхніх частин 

25.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

металевих конструкцій і їхніх частин 

25.12.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

металевих дверей і вікон 

25.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

металевих дверей і вікон 

25.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

металевих дверей і вікон 

25.21.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

радіаторів і котлів центрального 

опалення 

25.21.12 Виробництва • Котли центрального опалення для # 

гарячої води чи пари низького тиску 

25.21.12-00.00 Виробництва • Котли центрального опалення для # 

гарячої води чи пари низького тиску 

25.21.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

радіаторів і котлів центрального 

опалення 

25.21.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

радіаторів і котлів центрального 

опалення 

25.29.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

металевих цистерн, резервуарів і 
вмістищ 
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25.29.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

металевих цистерн, резервуарів і 
вмістищ 

25.29.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

металевих цистерн, резервуарів і 
вмістищ 

25.30.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

парогенераторів, крім водогрійних 

котлів центрального опалення 

25.30.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

парогенераторів, крім водогрійних 

котлів центрального опалення 

25.30.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

парогенераторів, крім водогрійних 

котлів центрального опалення 

25.40.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # зброї та 
боєприпасів 

25.40.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # зброї та 
боєприпасів 

25.40.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # зброї та 
боєприпасів 

25.71.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ножових виробів і столових приборів 

25.71.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ножових виробів і столових приборів 

25.71.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ножових виробів і столових приборів 

25.72.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # замків і 
завіс 

25.72.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # замків і 
завіс 

25.72.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # замків і 
завіс 

25.73.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

інструментів 

25.73.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

інструментів 

25.73.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

інструментів 

25.91.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

сталевих барабанів і подібних умістин 
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25.91.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

сталевих барабанів і подібних умістин 

25.91.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

сталевих барабанів і подібних умістин 

25.92.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # легких 

металевих умістин 

25.92.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # легких 

металевих умістин 

25.92.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # легких 

металевих умістин 

25.93.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з дроту, ланцюгів і пружин 

25.93.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з дроту, ланцюгів і пружин 

25.93.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # виробів 

з дроту, ланцюгів і пружин 

25.94.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

кріпильних і ґвинтонарізних виробів 

25.94.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

кріпильних і ґвинтонарізних виробів 

25.94.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

кріпильних і ґвинтонарізних виробів 

25.99.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

металевих виробів, н. в. і. у. 

25.99.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

металевих виробів, н. в. і. у. 

25.99.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

металевих виробів, н. в. і. у. 

26.11.9 Виробництва • Послуги, пов'язані з виробництвом 

електронних інтегрованих схем; роботи 

субпідрядні як частина # електронних 

складників 

26.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електронних складників 

26.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електронних складників 

26.12.9 Виробництва • Послуги, пов'язані з друкуванням схем; 

роботи субпідрядні як частина # 

електронних плат з умонтованими 

складниками 

26.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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електронних плат з умонтованими 

складниками 

26.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електронних плат з умонтованими 

складниками 

26.20.9 Виробництва • Послуги щодо # комп'ютерів і 
периферійних пристроїв; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

комп'ютерів і периферійних пристроїв 

26.20.9 Виробництва • Послуги щодо виробництва комп'ютерів 

і периферійних пристроїв; роботи 

субпідрядні як частина # комп'ютерів і 
периферійних пристроїв 

26.20.91 Виробництва • Послуги щодо # комп'ютерів і 
периферійних пристроїв 

26.20.91-00.00 Виробництва • Послуги щодо # комп'ютерів і 
периферійних пристроїв 

26.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

комп'ютерів і периферійних пристроїв 

26.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

комп'ютерів і периферійних пристроїв 

26.30.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

апаратури зв'язку 

26.30.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

апаратури зв'язку 

26.30.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

апаратури зв'язку 

26.40.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

побутової електронної апаратури 

26.40.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

побутової електронної апаратури 

26.40.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

побутової електронної апаратури 

26.51.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

вимірювального, випробувального та 

навігаційного устатковання 

26.51.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

вимірювального, випробувального та 

навігаційного устатковання 

26.51.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

вимірювального, випробувального та 

навігаційного устатковання 
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26.52.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

годинників усіх видів 

26.52.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

годинників усіх видів 

26.52.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

годинників усіх видів 

26.60.9 Виробництва • Послуги щодо # медичних приладів; 

роботи субпідрядні як частина 
виробництва радіологічного, 

електромедичного й 

електротерапевтичного устатковання 

26.60.9 Виробництва • Послуги щодо виробництва медичних 

приладів; роботи субпідрядні як частина 

# радіологічного, електромедичного й 

електротерапевтичного устатковання 

26.60.91 Виробництва • Послуги щодо # медичних приладів 

26.60.91-00.00 Виробництва • Послуги щодо # медичних приладів 

26.60.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

радіологічного, електромедичного й 

електротерапевтичного устатковання 

26.60.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

радіологічного, електромедичного й 

електротерапевтичного устатковання 

26.70.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

оптичних приладів і фотографічного 

устатковання 

26.70.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

оптичних приладів і фотографічного 

устатковання 

26.70.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

оптичних приладів і фотографічного 

устатковання 

26.80.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

магнітних і оптичних носіїв інформації 

26.80.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

магнітних і оптичних носіїв інформації 

26.80.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

магнітних і оптичних носіїв інформації 

27.11.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричних двигунів, генераторів і 
трансформаторів 

27.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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електричних двигунів, генераторів і 
трансформаторів 

27.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричних двигунів, генераторів і 
трансформаторів 

27.12.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричної розподільчої та керувальної 
апаратури 

27.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричної розподільчої та керувальної 
апаратури 

27.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричної розподільчої та керувальної 
апаратури 

27.20.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # батарей 

і акумуляторів 

27.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # батарей 

і акумуляторів 

27.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # батарей 

і акумуляторів 

27.31.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

волоконно-оптичних кабелів 

27.31.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

волоконно-оптичних кабелів 

27.31.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

волоконно-оптичних кабелів 

27.32.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

електронних і електричних проводів та 
кабелів 

27.32.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

електронних і електричних проводів та 
кабелів 

27.32.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

електронних і електричних проводів та 
кабелів 

27.33.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електромонтажних пристроїв 

27.33.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електромонтажних пристроїв 

27.33.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електромонтажних пристроїв 

27.40.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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електричного освітлювального 

устатковання 

27.40.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричного освітлювального 

устатковання 

27.40.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричного освітлювального 

устатковання 

27.51.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричних побутових приладів 

27.51.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричних побутових приладів 

27.51.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричних побутових приладів 

27.52.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

неелектричних побутових приладів 

27.52.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

неелектричних побутових приладів 

27.52.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

неелектричних побутових приладів 

27.90.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # іншого 

електричного устатковання 

27.90.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # іншого 

електричного устатковання 

27.90.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # іншого 

електричного устатковання 

28.11.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

двигунів і турбін, крім авіаційних, 

автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

28.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

двигунів і турбін, крім авіаційних, 

автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

28.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

двигунів і турбін, крім авіаційних, 

автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

28.12.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

гідравлічного та пневматичного 

силового устатковання 

28.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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гідравлічного та пневматичного 

силового устатковання 

28.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

гідравлічного та пневматичного 

силового устатковання 

28.13.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # помп і 
компресорів 

28.13.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # помп і 
компресорів 

28.13.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # помп і 
компресорів 

28.14.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

кранів і клапанів 

28.14.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

кранів і клапанів 

28.14.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

кранів і клапанів 

28.15.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, 
зубчастих передач і елементів 

механічних передач 

28.15.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, 
зубчастих передач і елементів 

механічних передач 

28.15.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, 
зубчастих передач і елементів 

механічних передач 

28.21.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # печей і 
пічних пальників 

28.21.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # печей і 
пічних пальників 

28.21.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # печей і 
пічних пальників 

28.22.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

підіймального та вантажного 

устатковання 

28.22.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

підіймального та вантажного 

устатковання 

28.22.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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підіймального та вантажного 

устатковання 

28.23.9 Виробництва • Послуги щодо # конторських/офісних і 
бухгалтерських машин; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних машин і 
устатковання (крім комп'ютерів і 
периферійних пристроїв) 

28.23.9 Виробництва • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і бухгалтерських 

машин; роботи субпідрядні як частина # 

конторських/офісних машин і 
устатковання (крім комп'ютерів і 
периферійних пристроїв) 

28.23.91 Виробництва • Послуги щодо # конторських/офісних і 
бухгалтерських машин (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.23.91-00.00 Виробництва • Послуги щодо # конторських/офісних і 
бухгалтерських машин (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.23.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

конторських/офісних машин і 
устатковання (крім комп'ютерів і 
периферійних пристроїв) 

28.23.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

конторських/офісних машин і 
устатковання (крім комп'ютерів і 
периферійних пристроїв) 

28.24.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ручного інструменту із силовим 

урухомлювачем/приводом 

28.24.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ручного інструменту із силовим 

урухомлювачем/приводом 

28.24.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ручного інструменту із силовим 

урухомлювачем/приводом 

28.25.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

непобутового холодильного та 

вентиляційного устатковання 

28.25.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

непобутового холодильного та 

вентиляційного устатковання 

28.25.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

непобутового холодильного та 
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вентиляційного устатковання 

28.29.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

машин загальної призначеності, н. в. і. 
у. 

28.29.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

машин загальної призначеності, н. в. і. 
у. 

28.29.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

машин загальної призначеності, н. в. і. 
у. 

28.30.9 Виробництва • Частини машин і устатковання для 

сільського господарства; роботи 

субпідрядні як частина # машин для 

сільського та лісового господарства 

28.30.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

сільськогосподарських і 
лісогосподарських машин 

28.30.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

сільськогосподарських і 
лісогосподарських машин 

28.41.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і верстатів для обробляння металу 

28.41.11-80.00 Виробництва • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частин 

матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових 

процесів, для # напівпровідникових 

приладів або електронних інтегрованих 

схем 

28.41.34-70.00 Виробництва • Машини для # заклепок, ротаційно-

кувальні машини та токарно-давильні 
верстати для обробляння металу, 

машини для виробництва гнучких труб 

зі спіральної металевої смуги та 

електромагнітоімпульсні металообробчі 
верстати 

28.41.34-70.00 Виробництва • Машини для виробництва заклепок, 

ротаційно-кувальні машини та токарно-

давильні верстати для обробляння 

металу, машини для # гнучких труб зі 
спіральної металевої смуги та 
електромагнітоімпульсні металообробчі 
верстати 

28.41.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і верстатів для обробляння металу 
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28.41.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і верстатів для обробляння металу 

28.49.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

верстатів 

28.49.12-87.00 Виробництва • Преси для # деревностружкових або 

деревноволокнистих плит або плит з 
інших волокнистих матеріалів та інші 
машини з окремими функціями для 

обробляння деревини чи пробки 

28.49.21-40.00 Виробництва • Пристрої для кріплення інструментів, 

головки саморозкривальні та кріплення 

деталей, використовувані лише чи 

переважно для # напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким екраном 

28.49.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

верстатів 

28.49.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

верстатів 

28.91.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

для металургійної промисловості 

28.91.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

для металургійної промисловості 

28.91.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

для металургійної промисловості 

28.92.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для гірничих робіт, робіт 
у кар'єрі та для будівництва 

28.92.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для гірничих робіт, робіт 
у кар'єрі та для будівництва 

28.92.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для гірничих робіт, робіт 
у кар'єрі та для будівництва 

28.93 Виробництва • Машини й устатковання для # харчових 

продуктів і напоїв, для переробляння 

тютюну 

28.93.1 Виробництва • Машини й устатковання для # харчових 

продуктів і напоїв, для переробляння 

тютюну, крім частин до них 

28.93.3 Виробництва • Частини машин і устатковання для # 
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харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

28.93.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для виробництва 

харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

28.93.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

# харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

28.93.14 Виробництва • Машини й устатковання для # вина, 
сидру, фруктових соків або подібних 

напоїв 

28.93.14-00.00 Виробництва • Машини й устатковання для # вина, 
сидру, фруктових соків або подібних 

напоїв 

28.93.17-13.00 Виробництва • Устатковання промислове для # 

хлібобулочних виробів (крім 

неелектричних печей) 

28.93.17-15.00 Виробництва • Устатковання промислове для # 

макаронів, спагеті або подібних виробів 

28.93.17-20.00 Виробництва • Устатковання промислове для # 

кондитерських виробів, какао-порошку 

чи шоколаду 

28.93.17-30.00 Виробництва • Устатковання промислове для # цукру 

28.93.17-40.00 Виробництва • Устатковання промислове для # пива 

28.93.31 Виробництва • Частини машин і устатковання для # 

напоїв 

28.93.31-00.00 Виробництва • Частини машин і устатковання для # 

напоїв 

28.93.32 Виробництва • Частини машин і устатковання для # 

харчових продуктів 

28.93.32-00.00 Виробництва • Частини машин і устатковання для # 

харчових продуктів 

28.93.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для виробництва 

харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

28.93.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

# харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 
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28.93.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для виробництва 

харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

28.93.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

# харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

28.94.3 Виробництва • Машини й устатковання для обробляння 

шкури чи шкіри або для # чи 

ремонтування шкіряного взуття або 

інших виробів 

28.94.5 Виробництва • Частини та приладдя машин для 

плетіння й прядіння та машин і 
устатковання для інших операцій 

текстильного, швейного та шкіряного # 

28.94.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для текстильного, 

швейного та шкіряного виробництва 

28.94.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

текстильного, швейного та шкіряного # 

28.94.14-70.00 Виробництва • Машини для # позументної нитки, 

тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, 

плетення тасьми чи сіток, тафтингові 
машини 

28.94.21-10.00 Виробництва • Машини й устатковання для # чи 

обробляння фетру та повсті у шматку чи 

за формою (зокрема машини й 

устатковання для виробництва фетрових 

капелюхів, болванки для виготовляння 

капелюхів) 

28.94.21-10.00 Виробництва • Машини й устатковання для 

виробництва чи обробляння фетру та 
повсті у шматку чи за формою (зокрема 
машини й устатковання для # фетрових 

капелюхів, болванки для виготовляння 

капелюхів) 

28.94.21-80.00 Виробництва • Машини, використовувані для # 

лінолеуму чи інших покривів, для 

нанесення пасти на текстильну чи іншу 

основу; машини для апретування та 

остаточного обробляння, віджимання, 

оздоблювання, нанесення покриву чи 

просочення текстильної пряжі, тканин 

або виробів з текстильних матеріалів 
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28.94.30 Виробництва • Машини й устатковання для обробляння 

шкури чи шкіри або для # чи 

ремонтування шкіряного взуття або 

інших виробів 

28.94.30-50.00 Виробництва • Машини й устатковання для # чи 

ремонтування взуття (зокрема машини 

для вирівнювання деталей, для 

розрізання шкіри на форми, машини 

перфорувальні та для проколювання), 

крім швейних машин 

28.94.30-70.00 Виробництва • Машини для # чи ремонтування виробів 

із шкур, шкурок та шкіри, н. в. і. у. 

28.94.52 Виробництва • Частини машин і устатковання для 

інших операцій текстильного, швейного 

та шкіряного # 

28.94.52-80.00 Виробництва • Частини машин і устатковання для 

підготовляння, дублення й обробляння 

шкіри чи шкури, або для # чи 

ремонтування взуття (крім швейних 

машин) 

28.94.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для текстильного, 

швейного та шкіряного виробництва 

28.94.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

текстильного, швейного та шкіряного # 

28.94.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для текстильного, 

швейного та шкіряного виробництва 

28.94.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

текстильного, швейного та шкіряного # 

28.95.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для виробництва паперу 

та картону 

28.95.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

# паперу та картону 

28.95.11-13.00 Виробництва • Машини й устатковання для # маси з 
волокнистих целюлозних матеріалів 

28.95.11-50.00 Виробництва • Машини для # мішків, пакунків або 

конвертів з паперу та картону 

28.95.11-60.00 Виробництва • Машини для # картонних коробок, 

ящиків, труб, барабанів або подібної 
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тари з паперу та картону (крім машин 

для формування виробів) 

28.95.11-90.00 Виробництва • Машини для # паперової маси, паперу 

та картону, н. в. і. у. 

28.95.12 Виробництва • Частини машин для # паперу та картону 

28.95.12-30.00 Виробництва • Частини машин і устатковання для # 

маси з волокнистих целюлозних 

матеріалів 

28.95.12-50.00 Виробництва • Частини машин і устатковання підтипів 

28.95.11-13.00 - 28.95.11-17.00, машин 

для # та кінцевого обробляння паперу 

чи картону, н. в. і. у. 

28.95.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для виробництва паперу 

та картону 

28.95.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

# паперу та картону 

28.95.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для виробництва паперу 

та картону 

28.95.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

# паперу та картону 

28.96 Виробництва • Машини й устатковання для # 

пластмаси та ґуми 

28.96.1 Виробництва • Машини й устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми чи для # виробів з 
цих матеріалів, н. в. і. у 

28.96.2 Виробництва • Частини машин і устатковання для 

обробляння пластмаси та ґуми чи для # 

виробів з цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для виробництва 

пластмаси та ґуми 

28.96.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

# пластмаси та ґуми 

28.96.10 Виробництва • Машини й устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми або для # виробів з 
цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.10-10.00 Виробництва • Машини інжекційно-ливарні для 

обробляння ґуми чи пластмас або для # 
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виробів із цих матеріалів 

28.96.10-30.00 Виробництва • Екструдери для обробляння ґуми чи 

пластмас чи для # виробів із цих 

матеріалів 

28.96.10-40.00 Виробництва • Машини для видувного лиття для 

обробляння ґуми чи пластмас або для # 

виробів із цих матеріалів 

28.96.10-50.00 Виробництва • Машини для вакуумного лиття та інші 
термоформувальні машини для 

обробляння ґуми чи пластмас або для # 

виробів із цих матеріалів 

28.96.10-84.00 Виробництва • Машини для # поруватих матеріалів 

(крім машин для обробляння 

реакцієздатних смол) 

28.96.10-95.00 Виробництва • Машини для нарізання, розколювання 

та обдирання для обробляння ґуми чи 

пластмас або для # виробів із цих 

матеріалів 

28.96.10-97.00 Виробництва • Машини для обробляння ґуми чи 

пластмас або для # виробів із цих 

матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.20 Виробництва • Частини машин і устатковання для 

обробляння пластмаси та ґуми чи для # 

виробів з цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.20-00.00 Виробництва • Частини машин і устатковання для 

обробляння пластмаси та ґуми чи для # 

виробів з цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для виробництва 

пластмаси та ґуми 

28.96.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

# пластмаси та ґуми 

28.96.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # машин 

і устатковання для виробництва 

пластмаси та ґуми 

28.96.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

# пластмаси та ґуми 

28.99.2 Виробництва • Машини й апарати, призначені для # 

напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 



стор. 530 з 1807  

28.99.5 Виробництва • Частини машин і апаратів, призначених 

для # напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв; частини інших машин 

і устатковання спеціальної 
призначеності 

28.99.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

машин і устатковання спеціальної 
призначеності, н. в. і. у. 

28.99.20 Виробництва • Машини й апарати, призначені для # 

напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 

28.99.20-20.00 Виробництва • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для # 

напівпровідникових зливків або пластин 

28.99.20-40.00 Виробництва • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для # 

напівпровідникових приладів або 

електронних інтегрованих схем (крім 

верстатів для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частин 

матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових 

процесів) 

28.99.20-60.00 Виробництва • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для # дисплеїв з 
пласким екраном 

28.99.39-30.00 Виробництва • Машини для # чи гарячого обробляння 

скла чи скляних виробів 

28.99.39-45.00 Виробництва • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для # чи 

ремонтування масок і фотошаблонів; 

складання напівпровідникових приладів 

або електронних інтегрованих схем; 

підіймання, переміщення, завантаження, 

розвантаження зливків, пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким екраном 

28.99.39-50.00 Виробництва • Машини для # канатів або кабелів 

28.99.51 Виробництва • Частини машин і апаратів, призначених 

для # напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 
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електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 

28.99.51-00.00 Виробництва • Частини машин і апаратів, призначених 

для # напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 

28.99.52-30.00 Виробництва • Частини для складання електричних і 
електронних ламп, трубок або 

електронно-променевих трубок чи 

газорозрядних ламп у скляних колбах, 

для # чи гарячого обробляння скла чи 

скляних виробів, крім форм для лиття 

скла 

28.99.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

машин і устатковання спеціальної 
призначеності, н. в. і. у. 

28.99.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

машин і устатковання спеціальної 
призначеності, н. в. і. у. 

29.10.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

моторних транспортних засобів 

29.10.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

моторних транспортних засобів 

29.10.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

моторних транспортних засобів 

29.20.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # кузовів 

моторних транспортних засобів, 

причепів і напівпричепів 

29.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # кузовів 

моторних транспортних засобів, 

причепів і напівпричепів 

29.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # кузовів 

моторних транспортних засобів, 

причепів і напівпричепів 

29.31.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричного та електронного 

устатковання до моторних 

транспортних засобів 

29.31.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

електричного та електронного 

устатковання до моторних 

транспортних засобів 

29.31.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 
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електричного та електронного 

устатковання до моторних 

транспортних засобів 

29.32.9 Виробництва • Послуги щодо складання частин і 
приладдя до моторних транспортних 

засобів, н. в. і. у.; послуги підрядників 

щодо складання повних конструктивних 

комплектів до моторних транспортних 

засобів у процесі #; роботи субпідрядні 
як частина виробництва інших частин і 
приладдя до моторних транспортних 

засобів 

29.32.9 Виробництва • Послуги щодо складання частин і 
приладдя до моторних транспортних 

засобів, н. в. і. у.; послуги підрядників 

щодо складання повних конструктивних 

комплектів до моторних транспортних 

засобів у процесі виробництва; роботи 

субпідрядні як частина # інших частин і 
приладдя до моторних транспортних 

засобів 

29.32.91 Виробництва • Послуги підрядників щодо складання 

повних конструктивних комплектів до 

моторних транспортних засобів у 

процесі # 

29.32.91-00.00 Виробництва • Послуги підрядників щодо складання 

повних конструктивних комплектів до 

моторних транспортних засобів у 

процесі # 

29.32.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

частин і приладдя до моторних 

транспортних засобів 

29.32.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

частин і приладдя до моторних 

транспортних засобів 

30.11.9 Виробництва • Послуги щодо переобладнання, 

реконструювання та оснащування суден, 

плавучих платформ і конструкцій; 

роботи субпідрядні як частина # суден і 
плавучих конструкцій 

30.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # суден і 
плавучих конструкцій 

30.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # суден і 
плавучих конструкцій 

30.12.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

прогулянкових і спортивних човнів 
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30.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

прогулянкових і спортивних човнів 

30.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

прогулянкових і спортивних човнів 

30.20.9 Виробництва • Послуги щодо відновлювання та 

оснащування залізничних локомотивів, 

трамвайних моторних вагонів і 
рухомого складу; роботи субпідрядні як 

частина # залізничних локомотивів і 
рухомого складу 

30.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

залізничних локомотивів та рухомого 

складу 

30.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

залізничних локомотивів та рухомого 

складу 

30.30.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

повітряних і космічних літальних 

апаратів та супутнього устатковання 

30.30.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

повітряних і космічних літальних 

апаратів та супутнього устатковання 

30.30.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

повітряних і космічних літальних 

апаратів та супутнього устатковання 

30.40.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

бойових транспортних засобів 

30.40.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

бойових транспортних засобів 

30.40.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

бойових транспортних засобів 

30.91.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

мотоциклів 

30.91.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

мотоциклів 

30.91.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

мотоциклів 

30.92.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

двоколісних велосипедів та інвалідних 

колясок 

30.92.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

двоколісних велосипедів та інвалідних 

колясок 
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30.92.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

двоколісних велосипедів та інвалідних 

колясок 

30.99.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

транспортних засобів і устатковання, н. 

в. і. у. 

30.99.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

транспортних засобів і устатковання, н. 

в. і. у. 

30.99.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

транспортних засобів і устатковання, н. 

в. і. у. 

31.00.9 Виробництва • Послуги щодо оббивання стільців і 
меблів для сидіння; роботи субпідрядні 
як частина # меблів для сидіння та їхніх 

частин, частин меблів 

31.00.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # меблів 

для сидіння та їхніх частин, частин 

меблів 

31.00.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # меблів 

для сидіння та їхніх частин, частин 

меблів 

31.01.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

конторських/офісних меблів і меблів 

для підприємств торгівлі 

31.01.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

конторських/офісних меблів і меблів 

для підприємств торгівлі 

31.01.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

конторських/офісних меблів і меблів 

для підприємств торгівлі 

31.02.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

кухонних меблів 

31.02.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

кухонних меблів 

31.02.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

кухонних меблів 

31.03.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

матраців 

31.03.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

матраців 

31.03.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

матраців 
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31.09.9 Виробництва • Послуги щодо опоряджування нових 

меблів; роботи субпідрядні як частина # 

інших меблів 

31.09.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

меблів 

31.09.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

меблів 

32.11.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # монет 

32.11.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # монет 

32.11.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # монет 

32.12.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ювелірних виробів і подібних виробів 

32.12.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ювелірних виробів і подібних виробів 

32.12.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

ювелірних виробів і подібних виробів 

32.13.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

біжутерії та подібних виробів 

32.13.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

біжутерії та подібних виробів 

32.13.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

біжутерії та подібних виробів 

32.20.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

музичних інструментів 

32.20.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

музичних інструментів 

32.20.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

музичних інструментів 

32.30.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

спортивних виробів 

32.30.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

спортивних виробів 

32.30.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

спортивних виробів 

32.40.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # ігор і 
іграшок 

32.40.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # ігор і 
іграшок 

32.40.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # ігор і 
іграшок 
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32.50.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

медичного й хірургічного устатковання 

та ортопедичних пристроїв 

32.50.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

медичного й хірургічного устатковання 

та ортопедичних пристроїв 

32.50.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # 

медичного й хірургічного устатковання 

та ортопедичних пристроїв 

32.91.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # мітел і 
щіток 

32.91.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # мітел і 
щіток 

32.91.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # мітел і 
щіток 

32.99.9 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

промислових виробів, н. в. і. у. 

32.99.99 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

промислових виробів, н. в. і. у. 

32.99.99-00.00 Виробництва • Роботи субпідрядні як частина # інших 

промислових виробів, н. в. і. у. 

33.12.25 Виробництва • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин для # харчових 

продуктів і напоїв, для переробляння 

тютюну 

33.12.25-00.00 Виробництва • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин для # харчових 

продуктів і напоїв, для переробляння 

тютюну 

33.12.26 Виробництва • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для текстильного, швейного та 

шкіряного # 

33.12.26-00.00 Виробництва • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для текстильного, швейно/швацького та 
шкіряного # 

33.12.27 Виробництва • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для # паперу та картону 

33.12.27-00.00 Виробництва • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для # паперу та картону 
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33.12.28 Виробництва • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для # пластмаси та ґуми 

33.12.28-00.00 Виробництва • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для # пластмаси та ґуми 

33.20.35 Виробництва • Монтування промислових машин і 
устатковання для # харчових продуктів і 
напоїв, для переробляння тютюну 

33.20.35-00.00 Виробництва • Монтування промислових машин і 
устатковання для # харчових продуктів і 
напоїв, для переробляння тютюну 

33.20.36 Виробництва • Монтування промислових машин і 
устатковання для текстильного, 

швейного та шкіряного # 

33.20.36-00.00 Виробництва • Монтування промислових машин і 
устатковання для текстильного, 

швейного та шкіряного # 

33.20.37 Виробництва • Монтування промислових машин і 
устатковання для # паперу та картону 

33.20.37-00.00 Виробництва • Монтування промислових машин і 
устатковання для # паперу та картону 

33.20.38 Виробництва • Монтування промислових машин і 
устатковання для # пластмаси та ґуми 

33.20.38-00.00 Виробництва • Монтування промислових машин і 
устатковання для # пластмаси та ґуми 

28.91.11-30.00 Виробництві • Конвертери, ливарні ковші, виливниці 
та ливарні машини, призначені для 

використання в металургії чи ливарному 

# 

28.91.12-30.00 Виробництві • Частини конвертерів, ливарних ковшів, 

виливниць і ливарних машин, 

призначених для використання в 

металургії чи ливарному # 

10.39.9 Виробництво • Послуги щодо кулінарного обробляння 

та приготування іншим способом, 

стосовні консервування плодів і овочів; 

роботи субпідрядні як частина # 

законсервованих та оброблених плодів і 
овочів 

26.11.9 Виробництвом • Послуги, пов'язані з # електронних 

інтегрованих схем; роботи субпідрядні 
як частина виробництва електронних 

складників 
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26.11.91 Виробництвом • Послуги, пов'язані з # електронних 

інтегрованих схем 

26.11.91-00.00 Виробництвом • Послуги, пов'язані з # електронних 

інтегрованих схем 

14.12.30-13.00 Виробничий • Одяг чоловічий або хлопчачий, інший, з 
бавовни чи хімічних волокон, # чи 

професійний 

14.12.30-23.00 Виробничий • Одяг жіночий або дівчачий, інший, з 
бавовни чи хімічних волокон, # чи 

професійний 

33.13.11-10.00 Виробничими • Ремонтування та технічне 

обслуговування інструментів і приладів 

для вимірювання, випробовування й 

навігації та для інших цілей (крім 

устатковання для керування # 

процесами) 

33.20.60 Виробничими • Монтування устатковання керування # 

процесами 

33.20.60-00.00 Виробничими • Монтування устатковання керування # 

процесами 

14.13.24-42.00 Виробничих • Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі, 
з деніму (джинсової тканини) (крім # чи 

професійних) 

14.13.24-44.00 Виробничих • Штани, бриджі та шорти, чоловічі або 

хлопчачі, з вовни чи тонкого волосу 

тварин (крім трикотажних, # чи 

професійних) 

14.13.24-45.00 Виробничих • Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі, 
з хімічних волокон (крім трикотажних 

чи в'язаних, # чи професійних) 

14.13.24-55.00 Виробничих • Комбінезони з нагрудником та 
шлейками, чоловічі або хлопчачі (крім 

трикотажних, # чи професійних) 

14.13.35-42.00 Виробничих • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з 
деніму (джинсової тканини) (крім # чи 

професійних) 

14.13.35-48.00 Виробничих • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з 
бавовни (крім виготовлених з деніму 

(джинсової тканини), # чи професійних) 

14.13.35-49.00 Виробничих • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з 
вовни чи тонкого волосу тварин або 

хімічних волокон (крім трикотажних, # 

чи професійних)) 
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14.13.35-51.00 Виробничих • Комбінезони з нагрудником і шлейками, 

жіночі або дівчачі, з бавовни (крім 

трикотажних, # чи професійних) 

14.13.35-63.00 Виробничих • Комбінезони з нагрудником та 

шлейками, жіночі або дівчачі, з 
текстилю (крім виготовлених з бавовни, 

трикотажних, # чи професійних) та 
шорти, жіночі або дівчачі, з вовни чи 

тонкого волосу тварин (крім 

трикотажних) 

20.59.52 Вирощування • Пасти для виготовлення моделей; віск 

стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують в стоматології, 
виготовлені на основі гіпсу, препарати 

та заряди для вогнегасників; 

середовища живильні для # культур 

мікроорганізмів; реагенти діагностичні 
або лабораторні багатоскладові, н. в. і. 
у. 

20.59.52-70.00 Вирощування • Середовища живильні готові для # 

культур мікроорганізмів 

23.99.19-80.00 Вирощування • Вироби з торфу (зокрема листи, 

оболонки циліндрів і горщики для # 

рослин), крім текстильних виробів з 
торф'яних волокон 

28.30.33-33.00 Висівання • Сівалки сільськогосподарські чи садові 
точного # з центральним 

урухомлювачем/приводом 

28.30.33-35.00 Висівання • Сівалки сільськогосподарські чи садові, 
інші (крім сівалок точного # з 
центральним урухомлювачем/приводом) 

10.61.4 Висівки • #, січка та інші залишки після 

обробляння зерна зернових культур 

10.61.40 Висівки • #, січка та інші залишки після 

обробляння зерна зернових культур 

10.61.40-30.00 Висівки • #, січка та інші залишки після 

просіювання, лущення й іншого 

обробляння рису 

10.61.40-50.00 Висівки • #, січка та інші залишки після 

просіювання, лущення й іншого 

обробляння пшениці 

10.61.40-90.00 Висівки • #, січка та інші залишки після 

просіювання, лущення й іншого 

обробляння зернових культур (крім 

кукурудзи, рису, пшениці) 
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10.61.40-10.00 Висівки • #, січка та інші залишки після 

просіювання, лущення й іншого 

обробляння кукурудзи 

28.41.32-20.00 Висікальних • Машини різальні для обробляння 

металу, з числовим програмним 

керуванням (зокрема преси), крім 

комбінованих пробивальних та # 

28.41.32-60.00 Висікальних • Машини різальні для обробляння 

металу, без числового програмного 

керування (зокрема преси), крім 

комбінованих пробивальних та # 

28.41.32 Висікальні • Машини різальні, пробивальні та # для 

обробляння металу 

28.41.32-40.00 Висікальні • Машини пробивальні та # для 

обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням (зокрема преси, 

комбіновані пробивальні та висікальні 
машини) 

28.41.32-40.00 Висікальні • Машини пробивальні та висікальні для 

обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням (зокрема преси, 

комбіновані пробивальні та # машини) 

28.41.32-80.00 Висікальні • Машини пробивальні та # для 

обробляння металу, без числового 

програмного керування (зокрема преси, 

комбіновані пробивальні та висікальні 
машини) 

28.41.32-80.00 Висікальні • Машини пробивальні та висікальні для 

обробляння металу, без числового 

програмного керування (зокрема преси, 

комбіновані пробивальні та # машини) 

26.40.43-55.00 Високих • Підсилювачі телефонні та вимірювальні 
(крім підсилювачів # і середніх частот) 

26.40.43-59.00 Високих • Підсилювачі звукових частот електричні 
(зокрема підсилювачі високоякісного 

відтворювання), крім підсилювачів # і 
середніх частот, телефонних і 
вимірювальних підсилювачів 

28.94.15-30.00 Високого • Машини для друкування на текстильних 

матеріалах (крім машин офсетного, 

флексографічного, # друку та глибокого 

друку) 

28.99.14-10.00 Високого • Машини для # друку рулонні (крім 

машин для флексографічного друку) 

26.60.11-70.00 Високої • Генератори рентгенівських променів, 
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генератори # напруги, зокрема частини 

до виробів підкатегорії 26.60.11 

13.10.81 Високоміцних • Пряжа з хімічних монониток, 

комплексна чи багатокручена (крім 

ниток для шиття, пряжі з # ниток з 
поліамідів, поліефірів чи віскози), не 

розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з хімічних монониток (крім ниток 

для шиття), розфасована для роздрібної 
торгівлі 

13.20.31-30.00 Високоміцних • Тканини із хімічних комплексних ниток, 

виготовлені з # ниток, стрічкових чи 

подібних ниток (зокрема з нейлону, 

інших поліамідів, поліефіру, віскози) 

13.20.31-70.00 Високоміцних • Тканини зі штучних комплексних ниток 

(крім виготовлених з # ниток) 

13.96.15 Високоміцних • Полотно кордне для шин, з # ниток з 
нейлону чи інших поліамідів, поліефірів 

або віскози 

13.96.15-00.00 Високоміцних • Полотна кордні для шин, з # ниток з 
нейлону чи інших поліамідів, поліефірів 

або віскози 

20.60.12-40.00 Високоміцних • Нитки високоміцні з нейлону чи з інших 

поліамідів, не розфасовані для 

роздрібної торгівлі (крім ниток для 

шиття та # ниток з арамідів) 

20.60.23-20.00 Високоміцних • Нитки комплексні з віскози, зокрема 
мононитка з лінійною щільністю менше 

ніж 67 децитексів, одиничні, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім ниток для шиття та # ниток) 

20.60.23-40.00 Високоміцних • Нитки комплексні з ацетатцелюлози, 

зокрема мононитка з лінійною 

щільністю менше ніж 67 децитексів, 

одиничні, не розфасовані для роздрібної 
торгівлі (крім ниток для шиття та # 

ниток) 

13.20.31-50.00 Високоміцних • Тканини із синтетичних комплексних 

ниток (крім виготовлених з # ниток чи 

стрічкових і подібних ниток) 

20.14.73 Високотемпературної • Оливи та інші продукти # перегонки 

кам'яновугільних смол і подібна 

продукція 

26.40.20-20.00 Високочастотні • Блоки настроювання для кабельного 

телебачення чи відеомагнітофонів і 
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блоки приймачів кабельного 

телебачення (крім таких, що 

відокремлюють # телевізійні сигнали) 

11.02.12-17.00 Високоякісне • Вино (сусло виноградне), #, вироблене в 

певних регіонах, бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. 

%, крім вина білого та ігристого 

11.02.12-19.00 Високоякісних • Вино та сусло виноградне, бродіння 

якого запобігли чи зупинили доданням 

спирту, міцністю не більше ніж 15 об. % 

(крім # білих та ігристих вин, 

вироблених у певних регіонах) 

16.29.23-20.00 Високоякісних • Пробки та заглушки з агломерованого 

корка для # ігристих вин, вироблених у 

певних регіонах (зокрема пробки із 
шайбами з натурального корка) 

16.29.23-50.00 Високоякісних • Пробки та заглушки з агломерованого 

корка для вин (крім # ігристих вин, 

вироблених у певних регіонах) 

31.00.20-30.00 Високоякісних • Частини металевих меблів, крім частин 

до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних 

меблів, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до # 

акустичних систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

31.00.20-50.00 Високоякісних • Частини дерев'яних меблів, крім частин 

до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних 

меблів, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до # 

акустичних систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

31.00.20-90.00 Високоякісних • Частини інших, ніж з дерева чи металу 

меблів, крім частин до медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних меблів, сидінь, 

перукарських крісел - до спеціально 

сконструйованих меблів до # 

акустичних систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

31.09.14-30.00 Високоякісних • Меблі з пластмаси, крім медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних меблів - корпусів і шаф, 

спеціально сконструйованих до # 

акустичних систем, відеоапаратури чи 
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телеапаратури 

31.09.14-50.00 Високоякісних • Меблі з інших матеріалів, ніж метал, 

дерево чи пластмаса, крім сидінь, 

корпусів і шаф, спеціально 

сконструйованих до # акустичних 

систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

26.40.43-59.00 Високоякісного • Підсилювачі звукових частот електричні 
(зокрема підсилювачі # відтворювання), 

крім підсилювачів високих і середніх 

частот, телефонних і вимірювальних 

підсилювачів 

31.00.11-55.00 Висоти • Сидіння поворотні, оббиті, з пристроєм 

регулювання #, зі спинкою й оснащені 
коліщатками чи полоззям (крім 

медичних, хірургічних, стоматологічних 

або ветеринарних сидінь, перукарських 

чи подібних крісел) 

31.00.11-59.00 Висоти • Сидіння поворотні, необбиті, з 
пристроєм регулювання # (крім сидінь з 
коліщатками чи полоззям, медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних сидінь, перукарських чи 

подібних крісел) 

28.22.15-13.00 Висотою • Автонавантажувачі з вилковим захватом 

самохідні з електродвигуном, з # 

підіймання не менше ніж 1 м 

28.22.15-15.00 Висотою • Автонавантажувачі з вилковим захватом 

самохідні з електродвигуном, з # 

підіймання менше ніж 1 м 

24.10.61-30.00 Виступами • Прутки для армування бетону (бруски з 
#, холодного рифлення) 

26.40.43-70.00 Виступів • Комплекти звукопідсилювальні 
електричні (зокрема системи з 
мікрофоном і гучномовцем для 

публічних #) 

16.10.9 Висушування • Послуги щодо #, просочування та 
хімічного оброблювання деревини; 

роботи субпідрядні як частина 
виробництва розпиляної чи струганої 
деревини 

16.10.91 Висушування • Послуги щодо #, просочування та 
хімічного оброблювання деревини 

16.10.91-00.00 Висушування • Послуги щодо #, просочування та 
хімічного оброблювання деревини 
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25.72.12-70.00 Висячих • Замки (крім # замків, замків до 

автотранспортних засобів, замків до 

меблів та замків до дверей будинків) з 
недорогоцінних металів 

25.72.13-70.00 Висячих • Частини до # замків, врізних замків і до 

шпінгалетів і рам зі шпінгалетами, з 
недорогоцінних металів 

25.72.11 Висячі • Замки # та врізні до автотранспортних 

засобів і до меблів, з недорогоцінних 

металів 

25.72.11-30.00 Висячі • Замки # з недорогоцінних металів 

13.92.29 Витирання • Вироби текстильні, готові, інші (зокрема 

ганчірки, для миття підлоги, посуду, # 

пороху й подібні вироби для 

прибирання, рятувальні жилети, 

рятувальні пояси), н. в. і. у. 

13.92.29-53.00 Витирання • Ганчірки, для миття підлоги, посуду, # 

пороху й подібні вироби для 

прибирання, з нетканого текстилю 

13.92.29-57.00 Витирання • Ганчірки, для миття підлоги, посуду, # 

пороху й подібні вироби для 

прибирання (крім трикотажних чи з 
нетканого текстилю) 

13.92.29-90.00 Витирання • Ганчірки, для миття підлоги, посуду, # 

пороху та подібні вироби для 

прибирання, трикотажні; жилети 

рятувальні, рятувальні пояси та інші 
готові вироби 

17.22.11 Витирання • Папір туалетний, носові хусточки, 

тканини очисні та для # обличчя або 

гігієнічні серветки та рушники, 

скатертини й серветки столові, з 
паперової маси, паперу, целюлозної 
вати чи з полотна з целюлозного 

волокна 

17.22.11-40.00 Витирання • Хусточки носові та очисні або тканини 

для # обличчя з паперової маси, паперу, 

целюлозної вати чи з полотна з 
целюлозного волокна 

17.22.11-60.00 Витирання • Рушники для # рук з паперової маси, 

паперу, целюлозної вати чи з полотна з 
целюлозного волокна 

24.10.65-10.00 Витки • Бруски та прутки зі швидкорізальної 
сталі, гарячекатані, нерівномірно 

скручені у # 
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24.10.65-30.00 Витки • Бруски та прутки з кремніємарганцевої 
сталі, гарячекатані, нерівномірно 

скручені у # 

24.10.65-70.00 Витки • Бруски та прутки з легованої сталі 
іншої, ніж нержавкої сталі, гарячекатані, 
нерівномірно скручені у # (крім 

продукції з підшипникової сталі, 
швидкорізальної сталі та 
кремніємарганцевої сталі) 

24.31.20-10.00 Витки • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у #); бруски та 
стрижні з кремніємарганцевої сталі, 
винятково холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані або 

холоднокатані, зокрема з подальшим 

оброблянням (крім виробів 

гарячекатаних, гарячеволочильних або 

екструдованих, плакованих, 

напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки) 

24.31.20-10.00 Витки • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, 
зокрема з подальшим оброблянням 

(крім виробів гарячекатаних, 

гарячеволочильних або екструдованих, 

плакованих, напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 
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у #) 

24.31.20-20.00 Витки • Бруски та стрижні з часткою вуглецю 

0,9 мас. %, але не більше від 1,15 мас. 
%, хрому 0,5 мас. %, але не більше від 2 

мас. %, і молібдену не більше ніж 0,5 

мас. %, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім виробів 

напівоброблених або пласкокатаних, 

брусків або стрижнів гарячекатаних, 

нерівномірно скручених у # 

24.31.20-30.00 Витки • Бруски та стрижні з інструментальної 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім виробів 

напівоброблених або пласкокатаних, 

брусків і стрижнів гарячекатаних, 

нерівномірно скручених у # 

10.11.50-60.00 Витоплений • Лярд і свинячий жир, інший; # 

10.11.50-40.00 Витопленого • Жир свинячий, відділений від м'язових 

тканин; свіжий; охолоджений; 

заморожений; солений; у розсолі чи 

копчений (крім #) 

25.94.11-85.00 Виточених • Гайки з нержавкої сталі (крім # з 
брусків, прутків, профілів або дроту 

суцільного перерізу, з діаметром отвору 

не більше ніж 6 мм) 

25.94.11-87.00 Виточених • Гайки із заліза чи сталі (зокрема 

самостопорні гайки), крім виготовлених 

з нержавкої сталі, # з брусків, прутків, 

профілів або дроту суцільного перерізу, 

з діаметром отвору не більше ніж 6 мм 

25.94.11-13.00 Виточені • Ґвинти # з брусків, зі стрижнем 

завтовшки не більше ніж 6 мм 

25.94.11-83.00 Виточені • Гайки із заліза чи сталі, з діаметром 

отвору не більше ніж 6 мм, # з брусків, 

прутків, профілів або дроту з суцільним 

перерізом 

26.51.52-83.00 Витрат • Інструменти й апаратура електронні для 

вимірювання чи перевіряння змінних 

характеристик рідин і газів (зокрема 
теплометри), крім призначених для 

вимірювання тиску, # і рівня рідин 

26.51.52-89.00 Витрат • Інструменти неелектронні для 
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вимірювання чи перевіряння змінних 

характеристик рідин і газів (зокрема 
теплометри), крім призначених для 

вимірювання тиску, # і рівня рідин 

26.51.52 Витрати • Прилади для вимірювання чи 

перевіряння #, рівня, тиску та інших 

змінних характеристик рідин і газів 

28.13.11-25.00 Витратомірами • Помпи для дозування рідин з # чи такі, у 

яких передбачено встановлення 

витратомірів (крім помп для пального 

чи мастильних матеріалів) 

26.51.52-35.00 Витратоміри • # електронні (крім електролічильників, 

гідрометричних гребних коліс) 

26.51.52-55.00 Витратоміри • # неелектронні (крім 

електролічильників, гідрометричних 

гребних коліс) 

28.13.11-25.00 Витратомірів • Помпи для дозування рідин з 
витратомірами чи такі, у яких 

передбачено встановлення # (крім помп 

для пального чи мастильних матеріалів) 

28.25.12-70.00 Витратою • Установки для кондиціювання повітря 

без умонтованої холодильної установки; 

централізовані установки для 

кондиціювання повітря; доводжувачі зі 
змінною та постійною # повітря, 

вентиляторні доводжувачі (фанкойли) 

27.90.51 Витримувати • Конденсатори постійної ємності для 

електричних мереж частотою 50/60 Гц, 

спроможні # реактивну потужність не 
менше ніж 0,5 кВ•А р 

27.90.51-00.00 Витримувати • Конденсатори постійної ємності для 

електричних мереж частотою 50/60 Гц, 

спроможні # реактивну потужність не 
менше ніж 0,5 кВ•А р 

23.11.11 Витягнуте • Скло виливане, прокатне листове, # або 

видувне, крім обробленого іншим 

способом 

23.11.11-50.00 Витягнуте • Скло # або видувне, з поглинальним, 

відбивальним або невідбивальним 

шаром чи без нього, але не оброблене 

іншим способом 

25.99.29-76.00 Витягуванню • Бруски, стрижні, профілі та дріт (крім 

стрижнів з покривом, виливаних 

стрижнів, які підлягають прокатуванню, 

# чи подальшому виливанню для 
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одержання фасонних виробів, 

ізольованого електричного проводу), зі 
свинцю 

24.31.10-10.00 Витягування • Бруски та стрижні з нелегованої 
автоматної сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування або обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

#) 

24.31.10-20.00 Витягування • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

#) з часткою вуглецю менше ніж 0,25 

мас. %, з квадратним або поперечним 

перерізом, крім прямокутного (крім 

виготовлених з автоматної сталі), інші 

24.31.10-30.00 Витягування • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

#) з часткою вуглецю менше ніж 0,25 

мас. %, з прямокутним або іншим 

поперечним перерізом, крім 

квадратного (крім виготовлених з 
автоматної сталі), інші 

24.31.10-50.00 Витягування • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

#) з часткою вуглецю не менше ніж 0,25 

мас. %, (крім вироблених з автоматної 
сталі), інші 

24.31.10-60.00 Витягування • Кутики, форми та профілі із заліза чи 

нелегованої сталі без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

#), крім профільованих листів 

24.31.20-20.00 Витягування • Бруски та стрижні з часткою вуглецю 

0,9 мас. %, але не більше від 1,15 мас. 
%, хрому 0,5 мас. %, але не більше від 2 

мас. %, і молібдену не більше ніж 0,5 

мас. %, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 
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холодному стані (наприклад, холодного 

#), крім виробів напівоброблених або 

пласкокатаних, брусків або стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки 

24.31.20-30.00 Витягування • Бруски та стрижні з інструментальної 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

#), крім виробів напівоброблених або 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки 

24.31.20-40.00 Витягування • Бруски та стрижні з легованої сталі, 
холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного #), крім 

виготовлених з нержавкої сталі, 
швидкорозрізальної сталі, 
кремніємарганцевої сталі, 
підшипникової легованої сталі, 
інструментальної сталі 

24.31.20-50.00 Витягування • Профілі з легованої сталі іншої, ніж 

нержавка сталь, холодного формування 

або обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного #) 

25.73.60-23.00 Витягування • Фільєри для # або екструдування металу 

з робочою частиною з алмазу чи 

агломерованого алмазу (крім тримачів 

до механізмів і ручних інструментів) 

25.73.60-24.00 Витягування • Фільтри для # чи екстрування металу 

(крім незакріплених пластин, стрижнів, 

наконечників і подібних виробів зі 
спеченого карбіду металу чи 

металокераміки) 

28.92.30-10.00 Витягування • Устатковання для забивання та # паль 

28.94.11 Витягування • Машини для екструдування, #, 

текстурування чи різання штучних 

текстильних матеріалів; машини для 

підготування текстильних волокон 

28.94.11-00.00 Витягування • Машини для екструдування, #, 

текстурування чи різання штучних 

текстильних матеріалів; машини для 

підготування текстильних волокон 

27.52.12-33.00 Витяжним • Прилади побутові залізні чи сталеві на 
газовому паливі з # отвором (зокрема 
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нагрівачі, пічні решітки, каміни та 
жаровні, на газовому та інших видах 

палива), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-35.00 Витяжним • Прилади побутові залізні чи сталеві на 
газовому паливі (зокрема нагрівачі, 
пічні решітки, каміни та жаровні, на 

газовому та інших видах палива), крім з 
# отвором і крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-70.00 Витяжним • Прилади побутові залізні чи сталеві на 
твердому паливі з # отвором (зокрема 

нагрівачі, пічні решітки, каміни та 
жаровні), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

28.13.32 Витяжних • Частини повітряних або вакуумних 

помп, повітряних або газових 

компресорів, вентиляторів, # шаф 

28.13.32-00.00 Витяжних • Частини повітряних або вакуумних 

помп, повітряних або газових 

компресорів, вентиляторів, # шаф 

27.51.15 Витяжні • Вентилятори, вентиляційні чи 

рециркуляційні # ковпаки або шафи, 

побутові 

27.51.15-80.00 Витяжні • Шафи вентиляційні чи # з вентилятором 

з найбільшим горизонтальним розміром 

не більше ніж 120 см 

29.32.30-63.00 Вихлопні • Глушники та # труби; їхні частини 

18.12.13 Виходять • Друкування щоденних і періодичних 

видань, які # менше чотирьох разів на 
тиждень 

28.13.14-30.00 Вихрові • Помпи відцентрові з діаметром 

випускного патрубка більше ніж 15 мм, 

відцентрові канальні, відкрито-вихрові, 
# 

11.01.10-65.00 Вичавків • Напої спиртні, дистильовані з плодів 

(крім лікерів, джину, ялівцевої 
настоянки; виноградного вина чи 

виноградних #) 

11.01.10-80.00 Вичавків • Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, 

лікери та інші спиртовмісні напої (крім 

спиртних дистильованих напоїв, з 
виноградного вина, виноградних # або 

плодів чи віскі, рому, тафії, джину та 
ялівцевої настоянки, спиртних напоїв, 
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дистильованих з плодів) 

11.01.10-20.00 Вичавок • Напої спиртні, одержані дистиляцією 

виноградного вина чи виноградних # 

15.1 Вичинена • Шкіра дублена та #; вироби дорожні, 
шорно-сідельні та упряж, хутро 

вичинене або фарбоване 

15.11 Вичинена • Шкіра дублена та #; хутро вичинене або 

фарбоване 

15.11.41-50.00 Вичинена • Шкіра зі шкур овець або ягнят, без 
вовняного покриву, # під пергамент або 

додатково оброблена після дублення 

(крім замші, лакової шкіри, ламінованої 
лакової та металізованої шкіри) 

15.11.42-50.00 Вичинена • Шкіра зі шкур кіз або козенят, без 
волосяного покриву, # під пергамент 
або додатково оброблена після дублення 

(крім замші, лакової шкіри, ламінованої 
лакової та металізованої шкіри) 

15.11.43-50.00 Вичинена • Шкіра зі шкур свиней, без волосяного 

покриву, # під пергамент або додатково 

оброблена після дублення (крім лакової 
шкіри, ламінованої лакової та 
металізованої шкіри) 

15.1 Вичинене • Шкіра дублена та вичинена; вироби 

дорожні, шорно-сідельні та упряж; 

хутро # або фарбоване 

15.11 Вичинене • Шкіра дублена та вичинена; хутро # або 

фарбоване 

15.11.9 Вичиненого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дубленої та вичиненої 
шкіри; # або фарбованого хутра 

15.11.99 Вичиненого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дубленої та вичиненої 
шкіри; # або фарбованого хутра 

15.11.99-00.00 Вичиненого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дубленої та вичиненої 
шкіри; # або фарбованого хутра 

15.11.9 Вичиненої • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дубленої та # шкіри; 

вичиненого або фарбованого хутра 

15.11.99 Вичиненої • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дубленої та # шкіри; 

вичиненого або фарбованого хутра 
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15.11.99-00.00 Вичиненої • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва дубленої та # шкіри; 

вичиненого або фарбованого хутра 

32.50.22-90.15 Вичленення • Протези після # в ліктьовому суглобі 

32.50.22-90.16 Вичленення • Протези після # в променезап'ястковому 

суглобі 

32.50.22-90.17 Вичленення • Протези після # в плечовому суглобі 

32.50.22-90.24 Вичленення • Протези після # в колінному суглобі 

32.50.22-90.25 Вичленення • Протези після # в гомілковостопному 

суглобі 

32.50.22-90.26 Вичленення • Протези після # в тазостегновому 

суглобі, після резекції таза, після 

резекції таза та прямої кишки 

13.99.1 Вишивка • Тюль, мереживо та #, нитки позументні 
та стрічкові нитки; пряжа синельна; 

пряжа фасонна петляста 

13.99.12 Вишивка • # в куску, стрічках чи окремими 

орнаментами 

13.99.12-30.00 Вишивка • # (крім вишивки без видимого фону) в 

куску, стрічках чи окремими 

орнаментами 

13.99.12-50.00 Вишивка • # в куску, стрічках чи окремими 

орнаментами з бавовни 

13.99.12-70.00 Вишивка • # в куску, стрічках чи окремими 

орнаментами з текстилю (крім вишивки 

без видимого фону, вишивки з бавовни) 

13.99.12-30.00 Вишивки • Вишивка (крім # без видимого фону) в 

куску, стрічках чи окремими 

орнаментами 

13.99.12-70.00 Вишивки • Вишивка в куску, стрічках чи окремими 

орнаментами з текстилю (крім # без 
видимого фону, вишивки з бавовни) 

13.99.12-70.00 Вишивки • Вишивка в куску, стрічках чи окремими 

орнаментами з текстилю (крім вишивки 

без видимого фону, # з бавовни) 

28.94.14-70.00 Вишивки • Машини для виробництва позументної 
нитки, тюлю, мережива, #, оздоблення, 

плетення тасьми чи сіток, тафтингові 
машини 

13.92.16-80.00 Вишитих • Набори тканин і пряжі для виготовлення 

килимів, пледів, гобеленів, # скатертин, 

серветок чи подібних текстильних 
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виробів, розфасовані для роздрібної 
торгівлі 

13.96.17-50.00 Вишитих • Етикетки, емблеми й подібні вироби з 
текстильних матеріалів (крім #) 

26.51.31 Вище • Терези чутливістю 0,05 г або # 

26.51.31-00.00 Вище • Терези чутливістю 0,05 г або # 

32.50.22-90.13 Вище • Протези плеча (протези після ампутації 
# ліктя) 

32.50.22-90.23 Вище • Протези стегна після ампутації # 

колінного суглоба 

26.51.41 Виявляння • Прилади й апаратура для вимірювання 

чи # йонізівного випромінювання 

26.51.62-10.00 Виявляння • Машини та пристрої електронні для 

випробовування механічних 

властивостей металів (крім машин і 
пристроїв металографічних, 

інструментів для # вад) 

33.20.41-00.00 Виявляння • Прилади й апаратура для вимірювання 

чи # йонізівного випромінювання 

10.61.32-30 Вівса • Крупи та крупка з #, кукурудзи, рису, 

жита, ячменю та зерна інших зернових 

культур (крім пшениці) 

10.61.32-30.04 Вівса • Крупи та крупка з # 

10.61.32-50.00 Вівса • Гранули з #, кукурудзи, рису, жита, 

ячменю та інших зернових культур 

(крім гранул з пшениці) 

23.11.11-10.00 Відбивальним • Скло виливане або прокатне листове, 
неармоване, з поглинальним, # або 

невідбивальним шаром чи без нього, але 
не оброблене іншим способом 

23.11.11-30.00 Відбивальним • Скло чи профілі, виливане чи прокатне 
листове, армоване, з поглинальним, # 

або невідбивальним шаром або без 
нього, але не оброблене іншим 

способом 

23.11.11-50.00 Відбивальним • Скло витягнуте або видувне, з 
поглинальним, # або невідбивальним 

шаром чи без нього, але не оброблене 

іншим способом 

23.11.12-14.00 Відбивальним • Флоат-скло листове неармоване та скло 

з пошліфованою або полірованою 

поверхнею з поглинальним або # шаром, 

завтовшки не більше ніж 3,5 мм 
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23.11.12-17.00 Відбивальним • Флоат-скло листове неармоване та скло 

з пошліфованою або полірованою 

поверхнею з поглинальним або # шаром 

(крім обробленого іншим способом, 

завтовшки більше ніж 3,5 мм, крім скла 

листового оранжерейного) 

26.30.4 Відбивачі • Антени та антенні # будь-якого типу й 

частини до них; частини радіо- та 
телепередавальної апаратури та 
телевізійних камер 

26.30.40 Відбивачі • Антени та антенні # будь-якого типу й 

частини до них; частини радіо- та 
телепередавальної апаратури та 
телевізійних камер 

17.12.76 Відбитків • Папір копіювальний, самокопіювальний 

папір та інший папір для виготовляння 

копій і #, у рулонах або в аркушах 

17.12.76-00.00 Відбитків • Папір копіювальний, самокопіювальний 

папір та інший папір для виготовляння 

копій і #, у рулонах або в аркушах 

17.23.11 Відбитків • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і #; трафарети для 

копіювальних апаратів та офсетні 
пластини з паперу, ґумований або 

клейкий папір 

17.23.11-00.00 Відбитків • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і #; трафарети для 

копіювальних апаратів та офсетні 
пластини з паперу, ґумований або 

клейкий папір 

18.13 Відбитків • Послуги щодо підготовляння до друку 

та допоміжні послуги, пов'язані з 
друкуванням; носії # для використання в 

поліграфії 

18.13.2 Відбитків • Форми чи циліндри друкарські та інші 
носії # для використання в поліграфії 

18.13.20 Відбитків • Форми чи циліндри друкарські та інші 
носії # для використання в поліграфії 

18.13.20-00.00 Відбитків • Форми чи циліндри друкарські та інші 
носії # для використання в поліграфії 

32.99.16-70.00 Відбитків • Стрічки до друкарських машинок або 

подібні стрічки, просочені чорнилом чи 

оброблені іншим способом для 
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нанесення # (крім рулонів зі стрічкою 

вугільного чи іншого копіювального 

паперу) 

25.91.12 Відбортівкою • Цистерни, бочки, барабани, каністри 

(крім закриваних пайкою чи #), ящики 

та подібні вмістини для будь-яких 

речовин (крім газів), із заліза чи сталі, 
місткістю менше ніж 50 л, не оснащені 
механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.91.12-00.00 Відбортівкою • Цистерни, бочки, барабани, каністри 

(крім закриваних пайкою чи #), ящики 

та подібні вмістини для будь-яких 

речовин (крім газів), із заліза чи сталі, 
місткістю менше ніж 50 л, не оснащені 
механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.92.11 Відбортівкою • Тара, закривана пайкою чи #, із заліза чи 

сталі, місткістю менше ніж 50 л 

28.41.31-20.00 Відбортувальні • Машини вигинальні, #, вирівнювальні 
або правильні для обробляння виробів з 
листового металу, з числовим 

програмним керуванням (зокрема 
преси) 

28.41.31-40.00 Відбортувальні • Машини вигинальні, #, вирівнювальні 
та правильні для обробляння металу, з 
числовим програмним керуванням 

(зокрема преси), крім машин для 

обробляння виробів з листового металу 

28.41.31-60.00 Відбортувальні • Машини вигинальні, #, вирівнювальні 
або правильні для обробляння виробів з 
листового металу, без числового 

програмного керування (зокрема преси) 

28.41.31-80.00 Відбортувальні • Машини вигинальні, #, вирівнювальні 
та правильні для обробляння металу, без 
числового програмного керування 

(зокрема преси), крім машин для 

обробляння виробів з листового металу 

28.92.28 Відвали • # бульдозерів неповоротні чи поворотні 

28.92.28-00.00 Відвали • # бульдозерів неповоротні чи поворотні 

28.92.61-50.00 Відвалів • Частини землерийних машин, суднових 

дерик-кранів, кранів, підіймальних 

пересувних ферм, крім ковшів, лопаток, 

захватів, черпаків, # (усіх типів 

устатковання для будівництва), частин 

бурильних або прохідницьких машин 
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28.92.21 Відвалом • Бульдозери з неповоротним і 
поворотним #, самохідні 

28.92.21-30.00 Відвалом • Бульдозери з неповоротним і 
поворотним # гусеничні (крім колісних) 

28.92.21-50.00 Відвалом • Бульдозери з неповоротним і 
поворотним # колісні (крім бульдозерів 

для прокладання шляхів) 

28.30.31-50.00 Відвальних • Плуги (крім #) 

28.30.31-30.00 Відвальні • Плуги # 

32.50.22-39.11 Відділ • Ортези на крижово-клубовий # хребта 

32.50.22-39.12 Відділ • Ортези на попереково-крижовий # 

хребта 

32.50.22-39.14 Відділ • Ортези на шийний # хребта 

32.50.22-39.13 Відділи • Ортези на грудний, поперековий і 
крижовий # хребта 

32.50.22-39.15 Відділи • Ортези на шийний і грудний # хребта 

32.50.22-39.16 Відділи • Ортези на шийний, грудний, 

поперековий і крижовий # хребта, 

зокрема ортези для сидіння 

17.12.77 Віддрукованим • Папір, картон, целюлозна вата й 

полотна з целюлозного волокна, 

крейдовані, просочені, покриті, з 
пофарбованою поверхнею чи # на 

поверхні малюнком, у рулонах або в 

аркушах 

25.62.10-09.00 Відео- • Обробляння токарне металевих деталей 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

телевізійної # та звукозаписувальної й 

відтворювальної апаратури 

31.00.20-30.00 Відеоапаратури • Частини металевих меблів, крім частин 

до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних 

меблів, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, # чи 

телеапаратури 

31.00.20-50.00 Відеоапаратури • Частини дерев'яних меблів, крім частин 

до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних 

меблів, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до 
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високоякісних акустичних систем, # чи 

телеапаратури 

31.00.20-90.00 Відеоапаратури • Частини інших, ніж з дерева чи металу 

меблів, крім частин до медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних меблів, сидінь, 

перукарських крісел - до спеціально 

сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем,# чи 

телеапаратури 

31.09.14-30.00 Відеоапаратури • Меблі з пластмаси, крім медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних меблів - корпусів і шаф, 

спеціально сконструйованих до 

високоякісних акустичних систем, # чи 

телеапаратури 

31.09.14-50.00 Відеоапаратури • Меблі з інших матеріалів, ніж метал, 

дерево чи пластмаса, крім сидінь, 

корпусів і шаф, спеціально 

сконструйованих до високоякісних 

акустичних систем, # чи телеапаратури 

26.40.33 Відеовідтворювальна • Відеокамери записувальні та інша 
відеозаписувальна й # апаратура 

26.40.33-00.00 Відеовідтворювальна • Відеокамери записувальні та інша 

відеозаписувальна й # апаратура 

18.20.20-70.00 Відеодисках • Тиражування звукових записів і 
відеозаписів на # та інших носіях 

відеоінформації (крім магнітних 

стрічок) 

18.20.2 Відеозаписів • Тиражування # 

18.20.20 Відеозаписів • Тиражування # 

18.20.20-50.00 Відеозаписів • Тиражування звукових записів і # на 

магнітних стрічках завширшки більше 

ніж 6,5 мм 

18.20.20-70.00 Відеозаписів • Тиражування звукових записів і # на 

відеодисках та інших носіях 

відеоінформації (крім магнітних 

стрічок) 

26.40.33 Відеозаписувальна • Відеокамери записувальні та інша # й 

відеовідтворювальна апаратура 

26.40.33-00.00 Відеозаписувальна • Відеокамери записувальні та інша # й 

відеовідтворювальна апаратура 

26.40.6 Відеоігор • Приставки для # (що їх використовують 

з телеприймачем або які мають власний 
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екран) та інші ігри, пов'язані з 
вправністю чи удачею, з використанням 

електронного дисплея 

26.40.60 Відеоігор • Приставки для # (що їх використовують 

з телеприймачем або які мають власний 

екран) та інші ігри, пов'язані з 
вправністю чи удачею, з використанням 

електронного дисплея 

26.40.60-00.00 Відеоігор • Приставки для # (що їх використовують 

з телеприймачем або які мають власний 

екран) та інші ігри, пов'язані з 
вправністю чи удачею, з використанням 

електронного дисплея 

28.99.39-75.00 Відеоігор • Столи для казіно, устатковання 

автоматично обладнане для кегельбану 

та інші вироби для масових розваг, 
настільні чи кімнатні ігри, зокрема 
столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, 
жетонів або інших подібних предметів, 

більярдів, #, у які грають за допомогою 

телевізора, гральних карт і наборів 

електричних гоночних автомобілів для 

змагальних ігор) 

18.20.20-70.00 Відеоінформації • Тиражування звукових записів і 
відеозаписів на відеодисках та інших 

носіях # (крім магнітних стрічок) 

22.29.91-30.00 Відеокамер • Виготовляння пластмасових деталей до 

пристроїв підкатегорій 26.30.11, 

26.30.12, 26.30.13, 26.40.33 (до #), 

26.70.13, до виробів підкатегорій 

26.20.17, 26.40.20, 26.40.34 

26.40.33 Відеокамери • # записувальні та інша 

відеозаписувальна й 

відеовідтворювальна апаратура 

26.40.33-00.00 Відеокамери • # записувальні та інша 

відеозаписувальна й 

відеовідтворювальна апаратура 

26.51.64-70.00 Відеокамери • Стробоскопи (зокрема фотокамери та #, 

умонтовані в стробоскопи) 

26.12.2 Відеокарти • Карти звукові, #, мережеві карти та 
подібні карти до машин автоматичного 

обробляння інформації 

26.12.20 Відеокарти • Карти звукові, #, мережеві карти та 
подібні карти до машин автоматичного 

обробляння інформації 
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26.12.20-00.00 Відеокарти • Карти звукові, #, мережеві карти та 
подібні карти до машин автоматичного 

обробляння інформації 

26.40.20-20.00 Відеомагнітофонів • Блоки настроювання для кабельного 

телебачення чи # і блоки приймачів 

кабельного телебачення (крім таких, що 

відокремлюють високочастотні 
телевізійні сигнали) 

26.20.17 Відеомонітори • # та відеопроектори, використовувані в 

системі автоматичного обробляння 

інформації 

26.20.17-00.00 Відеомонітори • # та відеопроектори, використовувані в 

системі автоматичного обробляння 

інформації 

26.40.34 Відеомонітори • # та відеопроектори, не поєднані в 

одному корпусі з телеприймальною 

апаратурою та не використовувані в 

системі автоматичного обробляння 

інформації 

26.40.34-40.00 Відеомонітори • # кольорові з електронно-променевою 

трубкою 

26.40.34-60.00 Відеомонітори • # з пласким екраном, дисплеї 
рідиннокристалічні, плазмові без 
пристроїв настроювання (відеомонітори 

кольорові) (крім обладнаних 

електронно-променевою трубкою) 

26.40.34-60.00 Відеомонітори • Відеомонітори з пласким екраном, 

дисплеї рідиннокристалічні, плазмові 
без пристроїв настроювання (# 

кольорові) (крім обладнаних 

електронно-променевою трубкою) 

26.40.34-80.00 Відеомонітори • # чорно-білі чи інші монохромні 
відеомонітори 

26.40.34-80.00 Відеомонітори • Відеомонітори чорно-білі чи інші 
монохромні # 

26.20.17 Відеопроектори • Відеомонітори та #, використовувані в 

системі автоматичного обробляння 

інформації 

26.20.17-00.00 Відеопроектори • Відеомонітори та #, використовувані в 

системі автоматичного обробляння 

інформації 

26.40.34 Відеопроектори • Відеомонітори та #, не поєднані в 

одному корпусі з телеприймальною 

апаратурою та не використовувані в 

системі автоматичного обробляння 
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інформації 

26.40.34-20.00 Відеопроектори • # 

26.30.23-30.00 Відеотелефони • Апарати телефонні (зокрема телефонні 
проводові апарати з безпроводовими 

слухавками, #), крім телефонних 

автовідповідачів, не об'єднаних з 
телефоном в єдиний пристрій 

26.40.5 Відеоустатковання • Частини звуко- та # 

26.40.51 Відеоустатковання • Частини та приладдя звуко- та # 

26.30.2 Відеофони • Апаратура електрична для проводового 

телефонного чи телеграфного зв'язку; # 

28.94.21 Віджимання • Машини й устатковання для 

промивання, чищення, #, прасування, 

пресування, фарбування, намотування 

та подібних операцій з текстильною 

пряжею та текстилем; машини й 

устатковання для обробляння фетру 

28.94.21-50.00 Віджимання • Машини для промивання, вибілювання 

чи фарбування (зокрема преси для # та 
каландри, барабани); крім пральних 

побутових машин і машин для пралень 

28.94.21-80.00 Віджимання • Машини, використовувані для 

виробництва лінолеуму чи інших 

покривів, для нанесення пасти на 
текстильну чи іншу основу; машини для 

апретування та остаточного обробляння, 

#, оздоблювання, нанесення покриву чи 

просочення текстильної пряжі, тканин 

або виробів з текстильних матеріалів 

26.52.28-70.00 Відключення • Перемикачі таймерні, з годинниковим 

механізмом будь-якого виду чи 

синхронним електродвигуном (зокрема 

перемикачі, призначені для 

підключення та # живлення 

електроапаратури) 

29.31.30-30.00 Відключення • Частини електричного устатковання для 

запалювання, генераторів і пристроїв 

для # двигунів внутрішнього згоряння 

25.72.14-40.00 Відкривають • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби для використання в 

будівлях (крім завіс, поворотних 

роликів, замків, ключів, дверних очків з 
оптичними елементами та дверних 

засувів, що їх # за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 
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24.20.24 Відкритим • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу (наприклад з # швом, клепані 
чи з'єднані подібним способом), 

зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 

мм, зі сталі, інші 

24.20.24-00.00 Відкритим • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу (наприклад з # швом, клепані 
чи з'єднані подібним способом), 

зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 

мм, зі сталі, інші 

24.20.35 Відкритим • Труби та трубки (наприклад з # швом, 

клепані чи з'єднані подібним способом), 

зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.35-00.00 Відкритим • Труби та трубки (наприклад з # швом, 

клепані чи з'єднані подібним способом), 

зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі, інші 

23.19.21 Відкриті • Колби скляні # для електричних ламп, 

електронно-променевих трубок або 

подібних виробів і їхні частини зі скла 

23.19.21-00.00 Відкриті • Колби скляні # для електричних ламп, 

електронно-променевих трубок або 

подібних виробів і їхні частини зі скла 

30.20.2 Відкриті • Вагони залізничні чи трамвайні 
самохідні, багажні вагони та # 

платформи, крім транспортних засобів, 

призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

30.20.20 Відкриті • Вагони залізничні чи трамвайні 
самохідні, багажні вагони та # 

платформи, крім транспортних засобів, 

призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

30.20.20-00.00 Відкриті • Вагони залізничні чи трамвайні 
самохідні, багажні вагони та # 

платформи, крім транспортних засобів, 

призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

28.13.14-30.00 Відкрито-вихрові • Помпи відцентрові з діаметром 

випускного патрубка більше ніж 15 мм, 

відцентрові канальні, #, вихрові 

28.99.12 Відливання • Машини, апарати й устатковання для # 

чи складання шрифту, підготовляння чи 

виготовляння кліше, пластин 
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28.99.12-00.00 Відливання • Машини, апарати й устатковання для # 

чи складання шрифту, підготовляння чи 

виготовляння кліше, пластин 

25.72.13-50.00 Відлиті • Ключі, постачані окремо (зокрема грубо 

#, ковані чи штамповані болванки, 

заготівки на ключі) з недорогоцінних 

металів 

13.10.9 Відновлена • Сировина #; послуги з підготовляння 

натуральних текстильних волокон; 

роботи субпідрядні як частина 
виробництва текстильної пряжі та 
текстильних ниток 

13.10.91 Відновлена • Сировина # з вовни, тонкого чи грубого 

волосу тварин розпушена 

13.10.91-00.00 Відновлена • Сировина #, з вовни, тонкого чи грубого 

волосу тварин, розпушена 

13.10.92 Відновлена • Сировина #, бавовняна, розпушена та 
інші відходи бавовни 

13.10.92-00.00 Відновлена • Сировина #, бавовняна, розпушена та 
інші відходи бавовни 

32.12.11 Відновлене • Перли культивовані, дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне каміння, зокрема 
синтетичне чи #, оброблене, але 
незакріплене 

32.12.11-00.00 Відновлене • Перли культивовані, дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне каміння, зокрема 
синтетичне чи #, оброблене, але 
незакріплене 

12.00.19 Відновлений • Тютюн і замінники тютюну промислові, 
інші; тютюн гомогенізований чи #; 

екстракти та есенції тютюнові 

12.00.19-90.00 Відновлений • Тютюн промисловий, тютюнові 
екстракти та есенції, інший 

гомогенізований чи # тютюн, н. в. і. у. 

22.11.2 Відновленим • Шини пневматичні ґумові з # 

протектором 

22.11.20 Відновленим • Шини пневматичні ґумові з # 

протектором 

22.11.20-30.00 Відновленим • Шини ґумові з # протектором до 

легкових автомобілів 

22.11.20-50.00 Відновленим • Шини ґумові з # протектором до 

автобусів і вантажних машин 

22.11.20-90.00 Відновленим • Шини ґумові з # протектором (зокрема 
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використовувані в авіації), крім 

призначених до легкових автомобілів, 

автобусів і вантажних автомобілів 

22.19.20-30.00 Відновлення • Форми та вироби з невулканізованої 
ґуми, зокрема стрижні, труби, профілі, 
диски та кільця (крім стрічок 

протекторних для # шин) 

24.10.13 Відновлення • Продукти прямого # залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали в кусках, 

котунах чи подібних формах; залізо, яке 
має мінімальну чистоту 99,94 мас. % у 

кусках, котунах чи подібних формах 

24.10.13-00.00 Відновлення • Продукти прямого # залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали в кусках, 

котунах чи подібних формах; залізо, яке 
має мінімальну чистоту 99,94 мас. % у 

кусках, котунах чи подібних формах 

28.96.10-60.00 Відновлення • Машини для лиття чи # протектора 
пневматичних шин або для лиття чи 

іншого виду формування камер 

пневматичних шин 

32.50.50-10.00 Відновлення • Цементи стоматологічні та інші 
стоматологічні матеріали для 

пломбування зубів; цементи для # кісток 

22.11 Відновлювання • Шини та камери ґумові, # ґумових шин 

22.11.9 Відновлювання • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва гумових шин і камер; # 

шин 

22.11.16 Відновлювання • Стрічки протекторні для # ґумових шин 

22.11.16-00.00 Відновлювання • Стрічки протекторні для # ґумових шин 

22.11.99 Відновлювання • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва ґумових шин і камер; # 

шин 

22.11.99-00.00 Відновлювання • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва ґумових шин і камер; # 

шин 

26.30.23-20.00 Відновлювання • Пристрої для приймання, 

перетворювання та передавання чи # 

голосу, зображень чи інших даних, 

зокрема апаратура для комутації та 
маршрутизації 

29.20.4 Відновлювання • Послуги щодо #, складання, 

оснащування та кузовних робіт для 

моторних транспортних засобів 
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29.20.40 Відновлювання • Послуги щодо #, складання, 

оснащування та кузовних робіт для 

моторних транспортних засобів 

29.20.40-00.00 Відновлювання • Послуги щодо #, складання, 

оснащування та кузовних робіт для 

моторних транспортних засобів 

30.20.9 Відновлювання • Послуги щодо # та оснащування 

залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; 

роботи субпідрядні як частина 
виробництва залізничних локомотивів і 
рухомого складу 

30.20.91 Відновлювання • Послуги щодо # та оснащування 

залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу 

30.20.91-00.00 Відновлювання • Послуги щодо # та оснащування 

залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу 

30.30.60-30.00 Відновлювання • # двигунів цивільних повітряних 

літальних апаратів 

30.30.60-50.00 Відновлювання • # цивільних вертольотів 

30.30.60-70.00 Відновлювання • # цивільних літаків та інших повітряних 

літальних апаратів (крім вертольотів, 

авіаційних двигунів) 

28.29.12-70.00 Відокремлювання • Устатковання й апарати для # твердих 

частинок від рідин або очищування 

рідин (крім призначених для води та 

напоїв, центрифуг і відцентрових 

сушарок, мастильних або паливних 

фільтрів до двигунів внутрішнього 

згоряння) 

28.93.11 Відокремлювання • Сепаратори відцентрові для # вершків 

28.93.11-00.00 Відокремлювання • Сепаратори відцентрові для # вершків 

26.40.20-20.00 Відокремлюють • Блоки настроювання для кабельного 

телебачення чи відеомагнітофонів і 
блоки приймачів кабельного 

телебачення (крім таких, що # 

високочастотні телевізійні сигнали) 

27.51.23-70.00 Відпарювальні • Праски електричні # 

26.40.51-70.00 Відповідачів • Частини та приладдя, інші, до 

телефонних # і устатковання 

підкатегорій 26.40.31, 26.40.32, 26.40.33 

28.29.39-30.00 Відрегульованих • Прилади для зважування та маркування 
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запакованих товарів, ваги мостові та 

інші механізми для зважування (крім ваг 
магазинних, персональних, побутових, 

ваг для безперервного зважування 

виробів на конвеєрах; ваг, # на постійну 

масу та ваг, чутливістю не більше ніж 5 

кг) 

18.12.19-10.00 Відривних • Друкування різноманітних календарів, 

зокрема # 

28.41.24 Відрізальні • Верстати стругальні, пиляльні, # та для 

інших видів обробляння металу 

різальним інструментом 

28.41.24-70.00 Відрізальні • Верстати пиляльні або # для обробляння 

металу 

23.14.11-10.00 Відрізків • Нитка зі скловолокна у формі # 

завдовжки від 3 мм до 50 мм (пасма 
січені) 

23.14.11-50.00 Відрізків • Стрічки, пряжа та пасма січені зі 
скловолокна (крім # зі скловолокна 
завдовжки від 3 мм до 50 мм) 

10.11.11-90.00 Відрубах • Яловичина та телятина, свіжа чи 

охолоджена, у # 

10.13.11 Відрубах • Свинина у #, солена, засушена чи 

копчена (бекон і шинка) 

10.11.12-50.00 Відруби • Свинина, свіжа чи охолоджена, окіст, 
лопатки та їхні # (зокрема пересипана 

сіллю для тимчасового зберігання) 

10.11.32-50.00 Відруби • Стегна, лопатки та # з кісткою свинини, 

заморожені 

10.12.10-50.00 Відруби • # курей, свіжі чи охолоджені 

10.12.10-60.00 Відруби • # індиків, свіжі чи охолоджені 

10.12.10-70.00 Відруби • # гусей, качок та цесарок, свіжі чи 

охолоджені 

10.12.20-53.00 Відруби • # курей, заморожені 

10.12.20-55.00 Відруби • # індиків, заморожені 

10.12.20-57.00 Відруби • # гусей, качок і цесарок, заморожені 

10.13.11-20.00 Відруби • Стегна; лопатки та їхні # з кісткою 

свинячі; солені; у розсолі; сушені чи 

копчені 

10.13.11-50.00 Відруби • Грудинки та їхні # свинячі; солені; у 

розсолі; сушені чи копчені 



стор. 566 з 1807  

10.13.11-80.00 Відруби • Свинина, солена, у розсолі, сушена чи 

копчена (зокрема бекон, три чверті 
боків/серединки, передні краї, суглоби 

та їхні #), крім стегон, лопаток та їхніх 

відрубів з кісткою, грудин і їхніх 

відрубів 

10.13.15-45.00 Відруби • Стегна свинячі та їхні #, готові чи 

законсервовані (крім готових страв) 

10.13.15-55.00 Відруби • Лопатки свинячі та їхні #, готові чи 

законсервовані (крім готових страв) 

10.11.12-90.00 Відрубів • Свинина, свіжа чи охолоджена (зокрема 

пересипана сіллю для тимчасового 

зберігання), крім свинини у тушах і 
напівтушах, окостів, лопаток і їхніх # 

10.11.32-90.00 Відрубів • Свинина, заморожена (крім туш і 
напівтуш, стегон; лопаток і # з кісткою) 

10.13.11-80.00 Відрубів • Свинина, солена, у розсолі, сушена чи 

копчена (зокрема бекон, три чверті 
боків/серединки, передні краї, суглоби 

та їхні відруби), крім стегон, лопаток та 
їхніх # з кісткою, грудин і їхніх відрубів 

10.13.11-80.00 Відрубів • Свинина, солена, у розсолі, сушена чи 

копчена (зокрема бекон, три чверті 
боків/серединки, передні краї, суглоби 

та їхні відруби), крім стегон, лопаток та 
їхніх відрубів з кісткою, грудин і їхніх # 

28.22.15-70.00 Відстані • Засоби транспортні самохідні (крім 

оснащених устаткованням для 

підіймання та переміщування, що їх 

використовують на заводах, складах, у 

портах або в аеропортах для 

перевезення вантажів на короткі #); 

тягачі, використовувані на залізничних 

платформах 

28.22.19-70.00 Відстані • Частини самохідних вантажівок для 

перевезення вантажів на короткі #, 

тягачів, використовуваних на 

залізничних платформах (крім 

вантажівок, оснащених устаткованням 

для підіймання та переміщування) 

25.62.10-09.00 Відтворювальної • Обробляння токарне металевих деталей 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

телевізійної відео- та 

звукозаписувальної й # апаратури 
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22.29.91-27.00 Відтворювання • Виготовляння пластмасових деталей до 

програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, 

магнітофонів, іншої апаратури для 

записування чи # звуку або зображення, 

крім головок звукознімача 

22.29.91-93.00 Відтворювання • Виготовляння пластмасових деталей до 

електричних машин і устатковання, 

апаратури для записування та # звуку, 

апаратури для записування й 

відтворювання зображення та звуку на 

телебаченні 

22.29.91-93.00 Відтворювання • Виготовляння пластмасових деталей до 

електричних машин і устатковання, 

апаратури для записування та 
відтворювання звуку, апаратури для 

записування й # зображення та звуку на 

телебаченні 

25.50.11-34.00 Відтворювання • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин 

ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи # 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.11-56.00 Відтворювання • Пресування холодне сталевих частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи # 

телевізійного зображення та звуку 

25.50.11-58.00 Відтворювання • Пресування холодне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи # 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 



стор. 568 з 1807  

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.12-90.00 Відтворювання • Штампування об'ємне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи # 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних 

25.50.13-40.00 Відтворювання • Формування з листового металу (сталі) 
частин електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи # 

телевізійного зображення та звуку 

25.50.13-70.00 Відтворювання • Формування з листового металу 

(кольорових металів) частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання 

та механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи # 

телевізійного зображення та звуку, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального 

устатковання, складаних металевих 

конструкцій 

25.50.20-80.00 Відтворювання • Виготовляння методом порошкової 
металургії виробів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи # 

телевізійного зображення та звуку, 
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засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних 

або хірургічних з кольорових металів 

26.40.2 Відтворювання • Приймачі телевізійні, поєднані чи не 
поєднані з радіоприймачами або 

пристроями для записування та # звуку 

й зображення 

26.40.3 Відтворювання • Апаратура для записування та # звуку й 

зображення 

26.40.12-70.00 Відтворювання • Радіоприймачі до моторних 

транспортних засобів з пристроями для 

записування чи # звуку 

26.40.20 Відтворювання • Приймачі телевізійні, поєднані чи не 
поєднані з радіоприймачами або 

пристроями для записування та # звуку 

й зображення 

26.40.43-59.00 Відтворювання • Підсилювачі звукових частот електричні 
(зокрема підсилювачі високоякісного #), 

крім підсилювачів високих і середніх 

частот, телефонних і вимірювальних 

підсилювачів 

28.23.12 Відтворювання • Калькулятори електронні, кишенькові 
машинки для записування, # й 

візуального подання даних з 
обчислювальними функціями 

28.23.12-00.00 Відтворювання • Калькулятори електронні, кишенькові 
машинки для записування, # й 

візуального подання даних з 
обчислювальними функціями 

26.40.20-90.00 Відтворює • Приймачі телевізійні, інші, поєднані чи 

не поєднані з радіоприймачем або з 
пристроєм, який записує чи # звук або 

зображення, н. в. і. у. 

27.11.50-80.00 Відхилення • Дроселі та котушки індуктивності (крім 

котушок індуктивності та # до 

електронно-променевих трубок і 
розрядних ламп) 

10.11.60-90.00 Відходи • # забою тварин, непридатні для 

харчування людини (крім рибних 

відходів, кишок, міхурів і шлунків) 

10.39.3 Відходи • Продукти рослинного походження, 

рослинні #, рослинні залишки та побічні 
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продукти 

10.39.30 Відходи • Продукти рослинного походження, 

рослинні #, рослинні залишки та побічні 
продукти 

10.39.30-00.00 Відходи • Продукти рослинного походження, 

рослинні #, рослинні залишки та побічні 
продукти 

10.41.4 Відходи • Макуха та інші тверді # й залишки олій і 
рослинних жирів; борошно та крупка з 
насіння чи плодів олійних культур 

10.41.41 Відходи • Макуха та інші тверді # й залишки олій і 
рослинних жирів 

10.41.41-30.00 Відходи • Макуха та інші тверді # й залишки, 

утворені після екстрагування олії з 
соєвих бобів 

10.41.41-50.00 Відходи • Макуха та інші тверді # й залишки, 

утворені після екстрагування олії та 
жирів з насіння соняшнику 

10.41.41-70.00 Відходи • Макуха та інші тверді # й залишки, 

утворені після екстрагування олії та 
жирів з насіння ріпаку чи кользи 

10.41.41-90.00 Відходи • Макуха та інші тверді # й залишки, 

утворені після екстрагування олії та 
жирів з інших рослин (зокрема з насіння 

бавовнику, насіння льону, кокосових 

горіхів, копри, пальмових горіхів чи 

ядер), крім соєвих бобів, насіння 

соняшнику, ріпаку чи кользи 

10.62.2 Відходи • # виробництва крохмалю й подібні 
відходи 

10.62.2 Відходи • Відходи виробництва крохмалю й 

подібні # 

10.62.20 Відходи • # виробництва крохмалю й подібні 
відходи 

10.62.20 Відходи • Відходи виробництва крохмалю й 

подібні # 

10.62.20-00.00 Відходи • # виробництва крохмалю й подібні 
відходи 

10.62.20-00.00 Відходи • Відходи виробництва крохмалю й 

подібні # 

10.81.2 Відходи • Жом буряковий та інші # цукрового 

виробництва 
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10.81.20 Відходи • Жом буряковий та інші # цукрового 

виробництва 

10.81.20-00.30 Відходи • Осад фільтраційний та інші # цукрового 

виробництва 

10.82.3 Відходи • Лушпайки, шкаралупи, оболонки какао 

та інші # какао 

10.82.30 Відходи • Лушпайки, шкаралупи, оболонки какао 

та інші # какао 

10.82.30-00.00 Відходи • Лушпайки, шкаралупи, оболонки какао 

та інші # какао 

12.00.2 Відходи • # тютюну 

12.00.20 Відходи • # тютюну 

12.00.20-00.00 Відходи • # тютюну 

13.10.92 Відходи • Сировина відновлена, бавовняна, 

розпушена та інші # бавовни 

13.10.92-00.00 Відходи • Сировина відновлена, бавовняна, 

розпушена та інші # бавовни 

13.94.2 Відходи • Ганчір'я, # шпагату, мотузок, канатів та 

тросів і зношені вироби, з текстильних 

матеріалів 

13.94.20 Відходи • Ганчір'я, # шпагату, мотузок, канатів та 

тросів і зношені вироби, з текстильних 

матеріалів 

13.94.20-00.00 Відходи • Ганчір'я, # шпагату, мотузок, канатів та 

тросів і зношені вироби, з текстильних 

матеріалів 

16.29.21 Відходи • Корок натуральний, з вилученим 

зовнішнім шаром або начорно 

обрізаний, або у формі блоків, плит, 
листів чи смуг; корок подрібнений, 

гранульований або мелений; # корка 

16.29.21-30.00 Відходи • # корка; корок подрібнений, 

гранульований або мелений (крім корка 
натурального необробленого чи начорно 

обробленого) 

20.14.8 Відходи • # лужні від виробництва деревинної 
маси, крім талової оливи 

20.14.80 Відходи • # лужні від виробництва деревинної 
маси, крім талової оливи 

20.14.80-00.00 Відходи • # лужні від виробництва деревинної 
маси, крім талової оливи 
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22.19.73-79.00 Відходи • Ґума тверда, #, скрап і порошок твердої 
ґуми та вироби з твердої ґуми 

24.10.14-20.00 Відходи • # заліза чи сталі у зливках для 

переплавлення (крім продукції, яка за 

хімічним складом подібна чавуну в 

чушках, дзеркального чавуну чи 

феросплавам) 

24.45.30-30.00 Відходи • Вісмут, вироби з нього, зокрема # та 
брухт, н. в. і. у.; кадмій і вироби з нього 

(крім відходів і брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-55.00 Відходи • Берилій, хром, германій, ванадій, галій, 

гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і 
талій та вироби з цих металів, н. в. і. у., 

# та брухт цих металів (крім берилія, 

хрому й талія) 

24.45.30-57.00 Відходи • Марганець і вироби з нього, зокрема # 

та брухт, н. в. і. у.; металокераміка й 

вироби з металокераміки, зокрема 
відходи та брухт, н. в. і. у. 

24.45.30-57.00 Відходи • Марганець і вироби з нього, зокрема 

відходи та брухт, н. в. і. у.; 

металокераміка й вироби з 
металокераміки, зокрема # та брухт, н. 

в. і. у. 

10.11.60-90.00 Відходів • Відходи забою тварин, непридатні для 

харчування людини (крім рибних #, 

кишок, міхурів і шлунків) 

12.00.1 Відходів • Вироби тютюнові, крім # 

13.10.4 Відходів • Пряжа шовкова та пряжа з # шовку 

13.10.40 Відходів • Пряжа шовкова та пряжа з # шовку 

13.10.40-30.00 Відходів • Пряжа з # шовку, не розфасована для 

роздрібної торгівлі 

13.10.40-50.00 Відходів • Пряжа шовкова та пряжа з # шовку, 

розфасовані для роздрібної торгівлі; 
кетгут з натурального шовку 

13.20.11 Відходів • Тканини з шовку чи # шовку 

13.20.11-00.00 Відходів • Тканини з шовку чи # шовку 

13.30.13-10.00 Відходів • Фарбування тканин із шовку чи з # 

шовку 

13.94.1 Відходів • Мотузки, канати, шпагат і сіткове 

полотно, крім # 

14.19.23-38.00 Відходів • Шалі, шарфи, кашне, мантильї, вуалі й 
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подібні вироби, з шовку чи # шовку 

(крім трикотажних) 

14.19.23-53.00 Відходів • Краватки, краватки-метелики та хустки-

краватки (крім виробів з шовку чи # 

шовку, трикотажних) 

14.19.23-58.00 Відходів • Краватки, краватки-метелики та хустки-

краватки, з шовку чи # шовку (крім 

трикотажних) 

23.65.11 Відходів • Плити, блоки й подібні вироби з 
рослинних волокон, соломи, # деревини, 

агломеровані з мінеральними 

зв'язувальними речовинами 

23.65.11-00.00 Відходів • Плити, блоки та подібні вироби з 
рослинних волокон, соломи, # деревини, 

агломеровані з мінеральними 

зв'язувальними речовинами 

24.45.30-13.00 Відходів • Вольфрам і вироби з нього (крім # і 
брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-17.00 Відходів • Молібден і вироби з нього (крім # і 
брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-23.00 Відходів • Тантал і вироби з нього (крім # і 
брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-25.00 Відходів • Магній і вироби з нього (крім # і 
брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-27.00 Відходів • Штейн кобальтовий та інші проміжні 
продукти металургії кобальту й вироби з 
нього (крім # і брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-30.00 Відходів • Вісмут, вироби з нього, зокрема відходи 

та брухт, н. в. і. у.; кадмій і вироби з 
нього (крім # і брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-43.00 Відходів • Титан і вироби з нього (крім # і брухту), 

н. в. і. у. 

24.45.30-47.00 Відходів • Цирконій і вироби з нього (крім # і 
брухту), н. в. і. у.; сурма та вироби з неї 
(крім відходів і брухту), н. в. і. у. 

24.45.30-47.00 Відходів • Цирконій і вироби з нього (крім відходів 

і брухту), н. в. і. у.; сурма та вироби з неї 
(крім # і брухту), н. в. і. у. 

28.25.20-70.00 Відцентрових • Вентилятори, інші (крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, дахових з електричним 

двигуном потужністю не більше ніж 125 

Вт, #, осьових) 
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28.29.12-70.00 Відцентрових • Устатковання й апарати для 

відокремлювання твердих частинок від 

рідин або очищування рідин (крім 

призначених для води та напоїв, 

центрифуг і # сушарок, мастильних або 

паливних фільтрів до двигунів 

внутрішнього згоряння) 

28.29.82-20.00 Відцентрових • Частини центрифуг і # сушарок 

28.29.82-50.00 Відцентрових • Частини машин і апаратів для 

фільтрування чи очищування рідин або 

газів (крім центрифуг і # сушарок) 

28.13.14 Відцентрові • Помпи # для рідин, інші; помпи, інші 

28.13.14-17.00 Відцентрові • Помпи безсальникові #, для систем 

опалення та гарячого водопостачання 

28.13.14-30.00 Відцентрові • Помпи # з діаметром випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, відцентрові 
канальні, відкрито-вихрові, вихрові 

28.13.14-30.00 Відцентрові • Помпи відцентрові з діаметром 

випускного патрубка більше ніж 15 мм, 

# канальні, відкрито-вихрові. вихрові 

28.13.14-51.00 Відцентрові • Помпи # з діаметром випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з одним вхідним 

робочим колесом, моноблокові 

28.13.14-53.00 Відцентрові • Помпи # з діаметром випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з одним вхідним 

робочим колесом, інші 

28.13.14-55.00 Відцентрові • Помпи # з діаметром випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з двома вхідними 

робочими колесами, моноблокові 

28.13.14-60.00 Відцентрові • Помпи # з діаметром випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, 

багатоступінчасті (зокрема з 
автоматичною заливкою) 

28.25.20-50.00 Відцентрові • Вентилятори # (крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, дахових з електричним 

двигуном потужністю не більше ніж 125 

Вт) 

28.93.11 Відцентрові • Сепаратори # для відокремлювання 

вершків 

28.93.11-00.00 Відцентрові • Сепаратори # для відокремлювання 
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вершків 

28.94.23 Відцентрові • Сушарки для білизни # 

28.94.23-00.00 Відцентрові • Сушарки для білизни # 

24.52.2 Відцентрового • Труби та трубки сталеві, виготовлені 
методом # лиття 

24.52.20 Відцентрового • Труби та трубки сталеві, виготовлені 
методом # лиття 

24.52.20-00.00 Відцентрового • Труби та трубки сталеві, виготовлені 
методом # лиття 

23.99.19-20.00 Відшарований • Вермикуліт #, спучені глини, спінений 

шлак і подібні спучені мінеральні 
продукти та їх суміші 

30.92.20-30.02 Візки • Дошки для пересування (# 

малогабаритні) 

30.92.30-30.00 Візків • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, втулкових гальм, 

кривошипного механізму педалей, 

зірочки заднього колеса з вільним ходом 

до двоколісних велосипедів, інших 

видів велосипедів без двигуна та # 

28.23.12 Візуального • Калькулятори електронні, кишенькові 
машинки для записування, 

відтворювання й # подання даних з 
обчислювальними функціями 

28.23.12-00.00 Візуального • Калькулятори електронні, кишенькові 
машинки для записування, 

відтворювання й # подання даних з 
обчислювальними функціями 

27.40.39-10.00 Візуальної • Устатковання електричне освітлювальне 
та # сигналізації для автомобілів (крім 

ламп розжарювання та газорозрядних 

ламп, герметичних ламп спрямованого 

світла, ультрафіолетових, 

інфрачервоних і дугових ламп) 

27.90.2 Візуальної • Панелі індикаторні з пристроями на 
рідинних кристалах або зі 
світлодіодами; апаратура електрична 

звукової чи # сигналізації 

27.90.20 Візуальної • Панелі індикаторні з пристроями на 
рідинних кристалах або зі 
світлодіодами; апаратура електрична 

звукової чи # сигналізації 
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27.90.20-80.00 Візуальної • Апаратура електрична для звукової чи # 

сигналізації, н. в. і. у. 

29.31.23 Візуальної • Устатковання електричне освітлювальне 
та # сигналізації, склоочищувачі, 
антиобмерзлювачі та протизапітнювачі 
до автомобілів і мотоциклів 

29.31.23-10.00 Візуальної • Устатковання електричне або що 

працює від батарей, освітлювальне та # 

сигналізації для використання у 

велосипедах 

30.11.1 Військові • Кораблі # 

30.11.10 Військові • Кораблі # 

30.11.10-00.00 Військові • Кораблі # 

25.40.12-30.00 Військової • Револьвери та пістолети (крім # 

вогнепальної зброї, автоматичних 

пістолетів, пристроїв запускання 

сигнальних ракет, пістолетів і 
револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для гуманного 

забою тварин, що стріляють стрижнями, 

зброї, яку заряджають з дула, 

пружинних пневматичних або газових 

рушниць, імітаційної зброї) 

25.40.12-50.00 Військової • Дробовики-рушниці, гвинтівки, 

карабіни та зброя, яку заряджають з 
дула (зокрема рушниці для полювання 

на качок (рушниці для плоскодонок), 

комбіновані рушниці з взаємозамінним 

гладким і нарізним стволом, зброя 

спортивна, виконана у формі палиці), 
крім # вогнепальної зброї 

25.40.12-70.00 Військової • Зброя вогнепальна, яка стріляє 
вибуховими зарядами, н. в. і. у. (крім # 

вогнепальної зброї) 

25.40.12-90.00 Військової • Зброя інша (рушниці та пістолети 

пружинні, пневматичні чи газові, 
кийки), крім # призначеності 

16.23.11 Вікна • #, двостулкові вікна та їхні рами, двері, 
їхні рами та пороги, з деревини 

16.23.11 Вікна • Вікна, двостулкові # та їхні рами, двері, 
їхні рами та пороги, з деревини 

16.23.11-10.00 Вікна • #, двостулкові вікна та їхні рами, з 
деревини 

16.23.11-10.00 Вікна • Вікна, двостулкові # та їхні рами, з 
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деревини 

22.23.14 Вікна • Двері, # й рами віконні та пороги для 

дверей, підвіконня, віконниці, жалюзі та 

подібні вироби і їхні частини, 

пластмасові 

22.23.14-50.00 Вікна • Двері, # й рами віконні та пороги для 

дверей, пластмасові 

25.12 Вікна • Двері та # металеві 

25.12.1 Вікна • Двері, # й рами до них і пороги до 

дверей металеві 

25.12.10 Вікна • Двері, # й рами до них і пороги до 

дверей металеві 

25.12.10-30.00 Вікна • Двері, пороги до дверей, # та рами до 

них із заліза чи сталі 

25.12.10-50.00 Вікна • Двері, пороги до дверей, # та рами до 

них з алюмінію 

17.24.11 Вікон • Шпалери й подібні настінні покриви; 

папір прозорий для # 

17.24.11-00.00 Вікон • Шпалери й подібні настінні покриви; 

папір прозорий для # 

25.12.9 Вікон • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва металевих дверей і # 

25.12.99 Вікон • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва металевих дверей і # 

25.12.99-00.00 Вікон • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва металевих дверей і # 

25.72.14 Вікон • Завіси, монтажна арматура, кріплення та 
подібні вироби до автотранспортних 

засобів, дверей, #, меблів, з 
недорогоцінних металів 

28.25.2 Віконних • Вентилятори, крім настільних, 

підлогових, настінних, #, стельових, 

дахових 

28.25.20 Віконних • Вентилятори, крім настільних, 

підлогових, настінних, #, стельових, 

дахових 

28.25.20-30.00 Віконних • Вентилятори осьові (крім настільних, 

підлогових, настінних, #, стельових, 

дахових з електричним двигуном 

потужністю не більше ніж 125 Вт) 

28.25.20-50.00 Віконних • Вентилятори відцентрові (крім 

настільних, підлогових, настінних, #, 
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стельових, дахових з електричним 

двигуном потужністю не більше ніж 125 

Вт) 

28.25.20-70.00 Віконних • Вентилятори, інші (крім настільних, 

підлогових, настінних, #, стельових, 

дахових з електричним двигуном 

потужністю не більше ніж 125 Вт, 
відцентрових, осьових) 

27.51.15-30.00 Віконні • Вентилятори з електричним двигуном 

потужністю не більше ніж 125 Вт 
настільні, підлогові, настінні, #, 

стельові, дахові 

28.25.12-20.00 Віконні • Установки для кондиціювання повітря 

настінні чи #, в окремому корпусі або 

спліт-системи 

25.50.11-34.00 Вільне • Кування # залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин 

ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.11-37.00 Вільне • Кування # частин механізмів і 
пристроїв, без умісту заліза, крім частин 

поршневих і турбореактивних двигунів, 

газових турбін, вантажопідіймального 

та маніпуляційного устатковання, 

механізмів і транспортних засобів для 

будівельної промисловості 

30.92.30-30.00 Вільним • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з # 

ходом, втулкових гальм, кривошипного 

механізму педалей, зірочки заднього 

колеса з вільним ходом до двоколісних 

велосипедів, інших видів велосипедів 

без двигуна та візків 

30.92.30-30.00 Вільним • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, втулкових гальм, 
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кривошипного механізму педалей, 

зірочки заднього колеса з # ходом до 

двоколісних велосипедів, інших видів 

велосипедів без двигуна та візків 

24.10.61 Вільно • Бруски та прутки гарячекатані, # 

укладені в бунти, з нелегованої сталі 

24.10.63 Вільно • Бруски та прутки гарячекатані, # 

укладені в бунти, з нержавкої сталі 

24.10.63-00.00 Вільно • Бруски та прутки гарячекатані, # 

укладені в бунти, з нержавкої сталі 

24.10.65 Вільно • Бруски та прутки гарячекатані, # 

укладені в бунти, з іншої легованої сталі 

25.93.12-50.00 Вільнокрученого • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з міді (крім 

електроізольованих, колючого дроту та 
неколючого подвійного # дроту для 

огорож, ізольованих електричного 

проводу та кабелів) 

25.93.12-70.00 Вільнокрученого • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з алюмінію (крім 

електроізольованих, колючого дроту та 
неколючого подвійного # дроту для 

огорож, ізольованих електричного 

проводу та кабелів) 

32.30.13 Віндсерфери • Лижі водні, дошки для серфінгу, # та 
інше спорядження для водного спорту 

32.30.13-00.00 Віндсерфери • Лижі водні, дошки для серфінгу, # та 
інше спорядження для водного спорту 

13.92.22 Віндсерфінгу • Брезенти, навіси й тенти, вітрила для 

човнів, дощок для # чи наземних 

вітрильних апаратів, намети та 
спорядження для кемпінгів (зокрема 
надувні матраци) 

22.23.15 Вініл • Лінолеум і покриви на підлогу тверді, не 

пластмасові, тобто еластичні покриви на 

підлогу, зокрема #, ліноліум і подібні 
вироби 

22.23.15-00.00 Вініл • Лінолеум і покриви на підлогу тверді, не 

пластмасові, тобто еластичні покриви на 

підлогу, зокрема #, ліноліум і подібні 
вироби 

20.16.10-70.00 Вінілацетатом • Співполімери етилену з #, у первинних 

формах 

20.16.10-90.00 Вінілацетатом • Полімери етилену, у первинних формах 
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(крім поліетилену, співполімерів 

етилену з #) 

20.16.52 Вінілацетату • Полімери # або інших естерів вінілу та 

інші вінільні полімери, у первинних 

формах 

20.16.52-30.00 Вінілацетату • Полімери #, дисперговані у воді, у 

первинних формах 

20.16.52-50.00 Вінілацетату • Полімери #, у первинних формах (крім 

диспергованих у воді) 

20.16.52-70.00 Вінілацетату • Полімери вінілових естерів або інші 
вінільні полімери, у первинних формах 

(крім #) 

20.16.52-70.00 Вінілових • Полімери # естерів або інші вінільні 
полімери, у первинних формах (крім 

вінілацетату) 

20.30.11 Вінілових • Фарби та лаки на основі акрилових або 

# полімерів, у водному середовищі 

20.30.11-50.00 Вінілових • Фарби та лаки на основі акрилових і # 

полімерів, дисперговані чи розчинені у 

водному середовищі (зокрема емалі та 
політури) 

20.30.12 Вінілових • Фарби та лаки на основі поліестерів, 

акрилових і # полімерів, у неводних 

середовищах; розчини 

20.30.12-30.00 Вінілових • Фарби та лаки на основі акрилових і # 

полімерів, дисперговані або розчинені у 

неводних середовищах з умістом 

розчинника більше ніж 50 мас. % 

розчину, зокрема емалі та політури 

20.30.12-50.00 Вінілових • Фарби та лаки на основі акрилових і # 

полімерів, інші 

20.16.52 Вінілу • Полімери вінілацетату або інших 

естерів # та інші вінільні полімери, у 

первинних формах 

20.14.13-71.00 Вінілхлорид • # (хлоретилен) 

20.16.30-40.00 Вінілхлорид-вінілацетат • Співполімери # та інші співполімери 

вінілхлориду, у первинних формах 

20.14.13-79.00 Вінілхлориду • Хлорпохідні ациклічних вуглеводнів, 

ненасичені (крім #, трихлоретилену, 

тетрахлоретилену) 

20.16.3 Вінілхлориду • Полімери # чи інших галогенованих 

олефінів, у первинних формах 
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20.16.30 Вінілхлориду • Полімери # чи інших галогенованих 

олефінів, у первинних формах 

20.16.30-40.00 Вінілхлориду • Співполімери вінілхлорид-вінілацетат 
та інші співполімери #, у первинних 

формах 

22.21.10-70.00 Вінілхлориду • Мононитка з розміром поперечного 

перерізу більше ніж 1 мм, стрижні, 
прутки та профілі, з полімерів #, 

зокрема з обробленою поверхнею, але 

не оброблені іншим способом 

22.21.10-90.00 Вінілхлориду • Мононитка з розміром поперечного 

перерізу більше ніж 1 мм, стрижні, 
прутки та профілі, з пластмас (крім 

виготовлених з полімерів етилену, 

полімерів #) 

22.21.21-57.00 Вінілхлориду • Труби, трубки та шланги жорсткі з 
полімерів # 

22.21.21-70.00 Вінілхлориду • Труби, трубки та шланги жорсткі 
пластмасові (крім виготовлених з 
полімерів етилену, пропілену, #) 

22.21.30-35.00 Вінілхлориду • Пластини, листи, плівка, фольга та 
стрічки з полімерів #, інші, з умістом 

пластифікаторів не менше ніж 6 %, 

завтовшки не більше ніж 1 мм 

22.21.30-36.00 Вінілхлориду • Пластини, листи, плівка, фольга та 
стрічки з полімерів #, інші, з умістом 

пластифікаторів не менше ніж 6 %, 

завтовшки більше ніж 1 мм 

22.21.30-37.00 Вінілхлориду • Пластини, листи, плівка, фольга та 
стрічки з полімерів #, інші, з умістом 

пластифікаторів менше ніж 6 %, 

завтовшки не більше ніж 1 мм 

22.21.30-38.00 Вінілхлориду • Пластини, листи, плівка, фольга та 
стрічки з полімерів #, інші, з умістом 

пластифікаторів менше ніж 6 %, 

завтовшки більше ніж 1 мм 

22.21.30-53.00 Вінілхлориду • Пластини, листи, плівка, фольга та 
стрічки з полімерів #, інші, з 
поліметилметакрилату, неармовані або 

не з'єднані з іншими матеріалами 

22.21.30-59.00 Вінілхлориду • Пластини, листи плівка, фольга та 

стрічки з полімерів # інші з інших 

акрилових полімерів, неармовані або не 
з'єднані з іншими матеріалами, н. в. і. у. 

22.21.41-30.00 Вінілхлориду • Пластини, листи, плівка, фольга та 



стор. 582 з 1807  

стрічки поруваті з полімерів # 

22.21.41-80.00 Вінілхлориду • Пластини, листи, плівка, фольга та 
стрічки поруваті з пластмас (крім 

виготовлених з полімерів стиролу, 

полімерів #, поліуретанів або 

регенерованої целюлози) 

22.23.11-59.00 Вінілхлориду • Покриви на підлогу, стіни, стелі з 
полімерів #, інші 

22.23.11-90.00 Вінілхлориду • Покриви на підлогу в рулонах або у 

формі плитки та покриви на стіни та 
стелі пластмасові (крім виготовлених з 
полімерів #) 

20.59.52 Віск • Пасти для виготовлення моделей; # 

стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують в стоматології, 
виготовлені на основі гіпсу; препарати 

та заряди для вогнегасників; 

середовища живильні для вирощування 

культур мікроорганізмів; реагенти 

діагностичні або лабораторні 
багатоскладові, н. в. і. у. 

20.59.52-30.00 Віск • Пасти для виготовлення моделей; # 

стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують у стоматології, 
виготовлені на основі гіпсу (зокрема 

пасти для дитячого ліплення) 

13.10.81 Віскози • Пряжа з хімічних монониток, 

комплексна чи багатокручена (крім 

ниток для шиття, пряжі з високоміцних 

ниток з поліамідів, поліефірів чи #), не 
розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з хімічних монониток (крім ниток 

для шиття), розфасована для роздрібної 
торгівлі 

13.20.31-30.00 Віскози • Тканини із хімічних комплексних ниток, 

виготовлені з високоміцних ниток, 

стрічкових чи подібних ниток (зокрема з 
нейлону, інших поліамідів, поліефіру, #) 

13.96.15 Віскози • Полотно кордне для шин, з 
високоміцних ниток з нейлону чи інших 

поліамідів, поліефірів або # 

13.96.15-00.00 Віскози • Полотна кордні для шин, з 
високоміцних ниток з нейлону чи інших 

поліамідів, поліефірів або # 

20.60.21-20.00 Віскози • Джгути зі штучних ниток та волокна 
штапельні штучні, з # (не піддані 
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кардочесанню чи гребенечесанню і не 

оброблені іншим способом, для 

прядіння) 

20.60.22 Віскози • Нитки високої міцності з # 

20.60.23-20.00 Віскози • Нитки комплексні з #, зокрема 
мононитка з лінійною щільністю менше 

ніж 67 децитексів, одиничні, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім ниток для шиття та високоміцних 

ниток) 

20.70.22-00.00 Віскози • Нитки високої міцності з # 

24.45.30-30.00 Вісмут • #, вироби з нього, зокрема відходи та 
брухт, н. в. і. у.; кадмій і вироби з нього 

(крім відходів і брухту), н. в. і. у. 

28.41.23-05.00 Віссю • Верстати пласкошліфувальні з числовим 

програмним керуванням для обробляння 

металу, у яких позиціонування за будь-

якою # може бути налагоджено з 
найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-15.00 Віссю • Верстати для шліфування циліндричних 

поверхонь з числовим програмним 

керуванням для обробляння металу, у 

яких позиціонування за будь-якою # 

може бути налагоджено з найменшою 

точністю 0,01 мм 

28.41.23-25.00 Віссю • Верстати шліфувальні, інші, у яких 

позиціонування за будь-якою # може 

бути налагоджено з точністю більше ніж 

0,01 мм 

28.41.23-35.00 Віссю • Верстати пласкошліфувальні для 

обробляння металу, без числового 

програмного керування, у яких 

позиціонування за будь-якою # може 

бути налагоджено з найменшою 

точністю 0,01 мм 

28.41.23-45.00 Віссю • Верстати для шліфування циліндричних 

поверхонь для обробляння металу, без 
числового програмного керування, у 

яких позиціонування за будь-якою # 

може бути налагоджено з найменшою 

точністю 0,01 мм 

28.41.23-55.00 Віссю • Верстати шліфувальні для обробляння 

металу, у яких позиціонування за будь-

якою # може бути налагоджено з 
точністю не менше ніж 0,01 мм (крім 

пласкошліфувальних верстатів, 
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верстатів для шліфування циліндричних 

поверхонь) 

31.09.12 Віталень • Меблі дерев'яні до спалень, їдалень і # 

31.09.12-50.00 Віталень • Меблі дерев'яні до їдалень і # (крім 

дзеркал-стояків, сидінь) 

18.12.14-56.00 Вітальних • Друкування # листівок, ілюстрованих 

або неілюстрованих, з конвертами чи 

без конвертів 

21.10.5 Вітаміни • Провітаміни, # й гормони; глікозиди та 
алкалоїди рослинного походження та 

їхні похідні; антибіотики 

21.10.51 Вітаміни • Провітаміни, # та їхні похідні 

21.10.51-00.00 Вітаміни • Провітаміни, # та їхні похідні 

21.20.13-60.00 Вітамінів • Ліки, з умістом #, провітамінів, 

похідних і сумішей цих речовин, 

терапевтичної чи профілактичної 
призначеності, дозовані чи розфасовані 
для роздрібної торгівлі 

13.92.22 Вітрила • Брезенти, навіси й тенти, # для човнів, 

дощок для віндсерфінгу чи наземних 

вітрильних апаратів, намети та 
спорядження для кемпінгів (зокрема 
надувні матраци) 

13.92.22-50.00 Вітрила • # 

13.92.22 Вітрильних • Брезенти, навіси й тенти, вітрила для 

човнів, дощок для віндсерфінгу чи 

наземних # апаратів, намети та 
спорядження для кемпінгів (зокрема 
надувні матраци) 

30.12.11 Вітрильні • Човни прогулянкові чи спортивні (крім 

надувних), #, з допоміжним двигуном чи 

без нього 

30.12.11-00.00 Вітрильні • Човни прогулянкові чи спортивні (крім 

надувних), #, з допоміжним двигуном чи 

без нього 

23.49.12-30.00 Вітрин • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і 
камінів, квіткові горщики, ручки й 

набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і #, зволожувачі для 

радіаторів, з порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Вітрин • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і 
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камінів, квіткові горщики, ручки й 

набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і #, зволожувачі для 

радіаторів і обігрівальні пристрої, зі 
звичайної кераміки 

28.25.13-50.00 Вітрин • Меблі з умонтованим холодильним 

устаткованням (крім морозильників 

глибокого заморожування, # і прилавків 

холодильних з холодильним агрегатом 

або випарювачем) 

32.99.59-70.00 Вітрин • Манекени для кравців, манекени-

автомати та інші рухомі пристрої для 

оформлення # 

28.25.13-33.00 Вітрини • # та прилавки холодильні з 
холодильним агрегатом або 

випарювачем для зберігання 

замороженої їжі 

28.25.13-35.00 Вітрини • # та прилавки холодильні з 
холодильним агрегатом або 

випарювачем, інші (крім призначених 

для зберігання замороженої їжі) 

14.13.11-10.00 Вітрозахисних • Пальта, півпальта, накидки, плащі й 

подібні вироби, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні (крім піджаків (курток) і 
блейзерів, анораків, # плащів і 
вітрозахисних курток) 

14.13.11-10.00 Вітрозахисних • Пальта, півпальта, накидки, плащі й 

подібні вироби, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні (крім піджаків (курток) і 
блейзерів, анораків, вітрозахисних 

плащів і # курток) 

28.11.24 Вітряні • Турбіни # 

28.11.24-00.00 Вітряні • Турбіни # 

25.93.13-20.00 Вічка • Решітки, сітки та огорожі, зварені в 

точках перетину, виготовлені з дроту 

діаметром не менше ніж 3 мм, з площею 

# 100 см2 (зокрема з паперовою 

підкладкою, використовувані для 

цементування та оштукатурювання) 

32.50.22-39.74 Вкладки • Засоби для захисту тулуба чи всього 

тіла: кінцівок, частин тіла (подушки 

абдукційні, косинки, обтуратори, 

суспензорії); чохли для кукс верхніх і 
нижніх кінцівок; оболонки (зокрема 
гелеві), для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок; # з силіконової композиції для 
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кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення 

протезів молочної залози 

26.40.6 Власний • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають # екран) та інші ігри, пов'язані 
з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

26.40.60 Власний • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають # екран) та інші ігри, пов'язані 
з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

26.40.60-00.00 Власний • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають # екран) та інші ігри, пов'язані 
з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

26.51.62 Властивостей • Машини та пристрої для 

випробовування механічних # 

матеріалів 

26.51.62-10.00 Властивостей • Машини та пристрої електронні для 

випробовування механічних # металів 

(крім машин і пристроїв 

металографічних, інструментів для 

виявляння вад) 

26.51.62-55.00 Властивостей • Машини та пристрої електронні для 

випробовування механічних # 

матеріалів (крім металів) 

26.51.62-59.00 Властивостей • Машини та пристрої неелектронні для 

випробовування механічних # 

матеріалів (зокрема текстилю, паперу, 

картону, пластмас, деревини, бетону, 

ґуми, шкіри, лінолеуму), крім металів 

10.82.23-55.00 Властивостями • Пастилки від болю в горлі та краплі від 

кашлю, до складу яких входить в 

основному цукор і ароматизатори (крім 

пастилок і крапель з умістом 

ароматизаторів з лікувальними #) 

23.13.91 Вмістин • Послуги щодо кінцевого обробляння # 

для пиття та іншого столового й 

кухонного посуду 

23.13.91-00.00 Вмістин • Послуги щодо кінцевого обробляння # 

для пиття та іншого столового й 

кухонного посуду 



стор. 587 з 1807  

32.99.43 Вмістинах • Паливо рідинне чи скраплене газове до 

запальничок, у # місткістю не більше 
ніж 300 см3 

32.99.43-00.00 Вмістинах • Паливо рідинне чи скраплене газове до 

запальничок, у # місткістю не більше 
ніж 300 см3 

22.29.26-30.00 Вмістини • # перфоровані й подібні вироби 

пластмасові для фільтрування води на 

вході до дренажної системи 

23.13.11 Вмістини • Пляшки, банки, флакони та інші скляні 
#, крім ампул; заглушки, накривки та 
інші скляні затички 

23.13.11-10.00 Вмістини • Банки скляні для консервування, 

заглушки, накривки та інші затички 

(зокрема заглушки та затички з будь-

якого матеріалу, що входить до складу # 

для якої їх призначено) 

23.13.11-20.00 Вмістини • # зі скляного тюбінгу (крім банок для 

консервування) 

23.13.11-30.00 Вмістини • # скляні номінальною місткістю не 

менше ніж 2,5 л (крім банок для 

консервування) 

23.13.11-60.00 Вмістини • # скляні для напоїв і харчових продуктів 

номінальною місткістю менше ніж 2,5 л 

(крім пляшок, частково виготовлених зі 
шкіри або покритих шкірою, 

скловиробів побутової призначеності, 
колб і посудин вакуумних) 

23.13.11-70.00 Вмістини • # скляні для фармацевтичних 

препаратів, номінальною місткістю 

менше ніж 2,5 л 

23.13.11-80.00 Вмістини • # скляні номінальною місткістю менше 
ніж 2,5 л для транспортування чи 

пакування товарів (крім призначених 

для напоїв і харчових продуктів, 

фармацевтичних препаратів, умістин, 

вироблених зі скляного тюбінгу) 

23.13.12 Вмістини • # для пиття, крім склокерамічних 

23.13.12-20.00 Вмістини • # для пиття (зокрема вмістини для пиття 

на ніжці), крім склокерамічних, зі 
свинцевого кришталю ручного 

оброблення 

23.13.12-20.00 Вмістини • Вмістини для пиття (зокрема # для 

пиття на ніжці), крім склокерамічних, зі 
свинцевого кришталю ручного 
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оброблення 

23.13.12-40.00 Вмістини • # для пиття (зокрема вмістини для пиття 

на ніжці), крім склокерамічних, зі 
свинцевого кришталю механічного 

оброблення 

23.13.12-40.00 Вмістини • Вмістини для пиття (зокрема # для 

пиття на ніжці), крім склокерамічних, зі 
свинцевого кришталю механічного 

оброблення 

23.13.12-60.00 Вмістини • # для пиття (крім умістин для пиття на 
ніжці та виробів зі склокераміки чи 

свинцевого кришталю), із загартованого 

скла 

23.13.12-90.00 Вмістини • # для пиття, інші 

25.29.12 Вмістини • # для стиснених або скраплених газів 

металеві 

25.29.12-00.00 Вмістини • # для стиснених або скраплених газів 

металеві 

25.91 Вмістини • Барабани та подібні # зі сталі 

25.91.1 Вмістини • Барабани та подібні # зі сталі 

25.91.12 Вмістини • Цистерни, бочки, барабани, каністри 

(крім закриваних пайкою чи 

відбортівкою), ящики та подібні # для 

будь-яких речовин (крім газів), із заліза 
чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, не 
оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.91.12-00.00 Вмістини • Цистерни, бочки, барабани, каністри 

(крім закриваних пайкою чи 

відбортівкою), ящики та подібні # для 

будь-яких речовин (крім газів), із заліза 
чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, не 
оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.92 Вмістини • # металеві легкі 

25.92.1 Вмістини • # металеві легкі 

25.92.12 Вмістини • Бочки, барабани, каністри, ящики та 
подібні # на будь-які речовини (крім 

газу), місткістю не більше ніж 300 л, з 
алюмінію 

27.51.21-23.00 Вмістиною • Пиловсмоктувачі/пилососи/порохотяги, 

зокрема для сухого та вологого 

прибирання, з умонтованим 
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електродвигуном потужністю не більше 

ніж 1500 Вт і пиловим мішком чи 

іншою # місткістю не більше ніж 20 л 

25.29.9 Вмістищ • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва металевих цистерн, 

резервуарів і # 

25.29.99 Вмістищ • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва металевих цистерн, 

резервуарів і # 

25.29.99-00.00 Вмістищ • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва металевих цистерн, 

резервуарів і # 

33.11.12 Вмістищ • Ремонтування та технічне 

обслуговування металевих цистерн, 

резервуарів і # 

33.11.12-00.00 Вмістищ • Ремонтування та технічне 

обслуговування металевих цистерн, 

резервуарів і # 

22.23.13 Вмістища • Резервуари, цистерни, баки й подібні #, 

місткістю більше ніж 300 л, пластмасові 

22.23.13-00.00 Вмістища • Резервуари, цистерни, баки й подібні #, 

місткістю більше ніж 300 л, пластмасові 

25.2 Вмістища • Цистерни, резервуари та # металеві 

25.29 Вмістища • Цистерни, резервуари та # металеві, 
інші 

25.29.1 Вмістища • Цистерни, резервуари та # металеві, 
інші 

25.29.11 Вмістища • Резервуари, цистерни, баки та подібні # 

(не для стиснених або скраплених газів) 

із заліза, сталі чи алюмінію, місткістю 

більше ніж 300 л, не оснащені 
механічним або теплотехнічним 

устаткованням) 

25.29.11-10.00 Вмістища • Резервуари, цистерни, баки та подібні # 

для газів, із заліза чи сталі, місткістю 

більше ніж 300 л (крім призначених для 

стисненого чи скрапленого газу, 

оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-20.00 Вмістища • Резервуари, цистерни, баки та подібні # 

для рідин, із заліза чи сталі, футеровані 
чи з теплоізоляцією, місткістю більше 

ніж 300 л, (крім оснащених механічним 

або теплотехнічним устаткованням) 
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25.29.11-30.00 Вмістища • Резервуари, цистерни, баки та подібні # 

для рідин, із заліза чи сталі, місткістю 

більше ніж 300 л (крім оснащених 

механічним або теплотехнічним 

устаткованням) 

25.29.11-50.00 Вмістища • Резервуари, цистерни, баки та подібні # 

для сухих речовин, із заліза чи сталі, 
місткістю більше ніж 300 л (крім 

оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-70.00 Вмістища • Резервуари, цистерни, баки та подібні # 

для різних речовин, алюмінієві (інші ніж 

для стиснених або скраплених газів), 

місткістю більше ніж 300 л, (крім 

оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.91.11 Вмістища • Цистерни, бочки, барабани, каністри, 

ящики та подібні # на будь-які речовини 

(крім газів із заліза чи сталі, місткістю 

не менше ніж 50 л, але не більше від 300 

л, не оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.91.11-00.00 Вмістища • Цистерни, бочки, барабани, каністри, 

ящики та подібні # на будь-які речовини 

(крім газів із заліза чи сталі, місткістю 

не менше ніж 50 л, але не більше від 300 

л, не оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

26.30.40-50.00 Вмонтовані • Антени внутрішні для приймання 

радіосигналів або телебачення (зокрема 
#), крім антенних підсилювачів і блоків 

генераторів радіочастот 

27.51.11-35.00 Вмонтовані • Холодильники компресійні # 

27.51.28-33.00 Вмонтовування • Панелі з електронагрівальними 

елементами побутові для # 

27.51.28-35.00 Вмонтовування • Котли для варіння та панелі з 
електронагрівальними елементами 

побутові (крім панелей з 
електронагрівальними елементами для 

#) 

27.51.28-70.00 Вмонтовування • Електропечі побутові для # 

27.51.28-90.00 Вмонтовування • Електропечі побутові (крім 

електропечей для #, мікрохвильових 

печей) 

26.30.40-50.00 Внутрішні • Антени # для приймання радіосигналів 
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або телебачення (зокрема вмонтовані), 
крім антенних підсилювачів і блоків 

генераторів радіочастот 

28.15.10-53.00 Внутрішні • Вальниці/підшипники роликові з 
конічними роликами (зокрема складені 
# конічні кільця із сепаратором і 
роликами) 

20.30.22-60.00 Внутрішніх • Суміші невогнетривкі для 

підготовлення поверхонь фасадів, # стін 

будівель, підлоги, стель тощо 

27.90.7 Внутрішніх • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях, 

трамвайних коліях, автомобільних 

дорогах, # водних шляхах, майданчиках 

для паркування, портових спорудах і 
летовищах 

27.90.33-30.00 Внутрішніх • Частини електричного сигналізаційного, 

убезпечувального устатковання для 

регулювання руху на залізницях і 
трамвайних коліях, автомобільних 

дорогах або # водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.70 Внутрішніх • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях, 

трамвайних коліях, автомобільних 

дорогах, # водних шляхах, майданчиках 

для паркування, портових спорудах і 
летовищах 

27.90.70-30.00 Внутрішніх • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на автомобільних 

дорогах або # водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

30.20.40-50.00 Внутрішніх • Устатковання механічне чи 

електромеханічне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху 

на дорогах, # водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

30.20.40-70.00 Внутрішніх • Кріплення, арматура та устатковання 

механічне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху 

на залізницях і трамвайних коліях; 
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частини кріплень і арматури 

залізничних або трамвайних колій, 

устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і 
трамвайних коліях, дорогах, # водних 

шляхах, майданчиках для паркування, 

портових спорудах і летовищах 

22.29.91-10.00 Внутрішнього • Виготовляння пластмасових деталей до 

машин і механічних пристроїв, крім 

поршневих двигунів # згоряння, газових 

турбін 

27.11.10-30.00 Внутрішнього • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 37,5 Вт, але не більше від 

750 Вт (крім стартерних 

електродвигунів для двигунів # 

згоряння) 

27.11.10-53.00 Внутрішнього • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 0,75 кВт, але не більше від 

7,5 кВт (крім стартерних 

електродвигунів для двигунів # 

згоряння) 

27.11.10-55.00 Внутрішнього • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 7,5 кВт, але не більше від 75 

кВт (крім стартерних електродвигунів 

для двигунів # згоряння) 

27.11.10-70.00 Внутрішнього • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 75 кВт, але не більше від 375 

кВт (крім стартерних електродвигунів 

для двигунів # згоряння) 

27.11.10-90.00 Внутрішнього • Двигуни та генератори постійного 

струму потужністю більше ніж 375 кВт 
(крім стартерних електродвигунів для 

двигунів # згоряння) 

27.11.31 Внутрішнього • Установки генераторні з поршневим 

двигуном # згоряння із запалюванням 

від стиснення 

27.11.31-10.00 Внутрішнього • Установки генераторні з поршневим 

двигуном # згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю не більше 
ніж 75 кВ•А 

27.11.31-30.00 Внутрішнього • Установки генераторні з поршневим 

двигуном # згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю більше ніж 

75 кВ•А, але не більше від 375 кВ•А 

27.11.31-50.00 Внутрішнього • Установки генераторні з поршневим 
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двигуном # згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю більше ніж 

375 кВ•А, але не більше від 750 кВ•А 

27.11.31-70.00 Внутрішнього • Установки генераторні з поршневим 

двигуном # згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю більше ніж 

750 кВ•А 

27.11.32 Внутрішнього • Установки генераторні з поршневим 

двигуном # згоряння з іскровим 

запалюванням; установки генераторні, 
інші; перетворювачі електричні обертові 

27.11.32-33.00 Внутрішнього • Установки генераторні з поршневим 

двигуном # згоряння з іскровим 

запалюванням потужністю не більше 
ніж 7,5 кВ•А 

27.11.32-35.00 Внутрішнього • Установки генераторні з поршневими 

двигунами # згоряння з іскровим 

запалюванням потужністю більше ніж 

7,5 кВ•А 

27.11.32-50.00 Внутрішнього • Установки генераторні (крім двигунів 

поршневих # згоряння з іскровим 

запалюванням або запалюванням від 

стиснення) 

28.11.12 Внутрішнього • Двигуни # згоряння з іскровим 

запалюванням до морських суден; 

двигуни, інші 

28.11.12-00.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння з іскровим 

запалюванням до морських суден; 

двигуни, інші 

28.11.13 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням, інші 

28.11.13-11.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) тягові суднові потужністю 

не більше ніж 200 кВт 

28.11.13-15.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) тягові суднові потужністю 

більше ніж 200 кВт, але не більше від 

1000 кВт 

28.11.13-19.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) тягові суднові потужністю 

більше ніж 1000 кВт 

28.11.13-20.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
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компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) для рейкового транспорту 

28.11.13-31.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю не більше ніж 15 кВт 

28.11.13-33.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 15 кВт, але не 
більше від 30 кВт 

28.11.13-35.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 30 кВт, але не 
більше від 50 кВт 

28.11.13-37.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 50 кВт, але не 
більше від 100 кВт 

28.11.13-53.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 100 кВт, але не 
більше від 200 кВт 

28.11.13-55.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 200 кВт, але не 
більше від 300 кВт 

28.11.13-57.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 300 кВт, але не 
більше від 500 кВт 

28.11.13-73.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 500 кВт, але не 
більше від 1000 кВт 

28.11.13-75.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 1000 кВт 

28.11.41 Внутрішнього • Частини двигунів # згоряння з іскровим 
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запалюванням, крім частин двигунів до 

літаків 

28.11.41-00.00 Внутрішнього • Частини двигунів # згоряння з іскровим 

запалюванням, крім частин двигунів до 

літаків 

28.13.11-65.00 Внутрішнього • Помпи паливні, масляні або для 

охолоджувальних рідин для двигунів # 

згоряння 

28.22.12-50.00 Внутрішнього • Лебідки та кабестани з 
урухомлювачем/приводом від 

поршневого двигуна # згоряння чи з 
електродвигуном (крім призначених для 

підіймання транспортних засобів) 

28.22.12-70.00 Внутрішнього • Лебідки та кабестани, інші (крім 

призначених для підіймання 

транспортних засобів, без 
електродвигуна та без 
урухомлювача/приводу від поршневого 

двигуна # згоряння) 

28.25.14-10.00 Внутрішнього • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування повітря 

(крім повітряних фільтрів до двигунів # 

згоряння) 

28.25.14-20.00 Внутрішнього • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування газів 

вологим способом (крім повітряних 

фільтрів до двигунів # згоряння, 

устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування повітря) 

28.25.14-40.00 Внутрішнього • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування газів за 
допомогою каталітичного процесу (крім 

повітряних фільтрів до двигунів # 

згоряння, устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування повітря) 

28.29.12-70.00 Внутрішнього • Устатковання й апарати для 

відокремлювання твердих частинок від 

рідин або очищування рідин (крім 

призначених для води та напоїв, 

центрифуг і відцентрових сушарок, 

мастильних або паливних фільтрів до 

двигунів # згоряння) 

28.29.13 Внутрішнього • Фільтри мастильні, паливні та 
всмоктувальні повітряні до двигунів # 

згоряння 

28.29.13-30.00 Внутрішнього • Фільтри мастильні чи паливні до 
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двигунів # згоряння 

28.29.13-50.00 Внутрішнього • Фільтри всмоктувальні повітряні до 

двигунів # згоряння 

29.10.1 Внутрішнього • Двигуни # згоряння до моторних 

транспортних засобів 

29.10.11 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1000 

см3 

29.10.11-00.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1000 

см3 

29.10.12 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3 

29.10.12-00.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3 

29.10.13 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням до 

моторних транспортних засобів 

29.10.13-00.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням до 

моторних транспортних засобів 

29.10.21 Внутрішнього • Автомобілі з двигуном # згоряння з 
іскровим запалюванням, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3, нові 

29.10.21-00.00 Внутрішнього • Автомобілі з двигуном # згоряння з 
іскровим запалюванням, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3, нові 

29.10.22 Внутрішнього • Автомобілі з двигуном # згоряння з 
іскровим запалюванням, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

нові 
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29.10.22-50.00 Внутрішнього • Автофургони житлові з поршневим 

двигуном # згоряння з іскровим 

запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 3000 см3 

29.10.23 Внутрішнього • Автомобілі з поршневим двигуном # 

згоряння з компресійним запалюванням 

(дизелем або напівдизелем), нові 

29.10.23-53.00 Внутрішнього • Автофургони житлові з поршневим 

двигуном # згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1500 см3, але не 
більше від 2500 см3 

29.10.23-55.00 Внутрішнього • Автофургони житлові з поршневим 

двигуном # згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 2500 см3 

29.10.41 Внутрішнього • Автомобілі вантажні з поршневим 

двигуном # згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), нові 

29.10.41-40.00 Внутрішнього • Автомобілі вантажні з двигуном # 

згоряння поршневим, з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т 
(крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі) 

29.10.42 Внутрішнього • Автомобілі вантажні з поршневим 

двигуном # згоряння з іскровим 

запалюванням; автомобілі вантажні, 
інші, нові 

29.10.42-00.00 Внутрішнього • Автомобілі вантажні з поршневим 

двигуном # згоряння з іскровим 

запалюванням; автомобілі вантажні, 
інші, нові 

29.31.22-50.00 Внутрішнього • Генератори для двигунів # згоряння 

(зокрема генератори постійного струму 

та генератори змінного струму), крім 

генераторів подвійної дії 

29.31.22-70.00 Внутрішнього • Устатковання для двигунів # згоряння, 

н. в. і. у. 
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29.31.30-30.00 Внутрішнього • Частини електричного устатковання для 

запалювання, генераторів і пристроїв 

для відключення двигунів # згоряння 

30.30.11 Внутрішнього • Двигуни # згоряння з іскровим 

запалюванням, авіаційні 

30.30.11-00.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння з іскровим 

запалюванням, авіаційні 

30.30.15 Внутрішнього • Частини авіаційних двигунів # згоряння 

з іскровим запалюванням 

30.30.15-00.00 Внутрішнього • Частини авіаційних двигунів # згоряння 

з іскровим запалюванням 

30.91.3 Внутрішнього • Двигуни # згоряння мотоциклетні 

30.91.11 Внутрішнього • Мотоцикли та велосипеди з допоміжним 

поршневим двигуном # згоряння з 
робочим об'ємом циліндрів не більше 
ніж 50 см3 

30.91.11-00.00 Внутрішнього • Мотоцикли та велосипеди з допоміжним 

поршневим двигуном # згоряння з 
робочим об'ємом циліндрів не більше 
ніж 50 см3 

30.91.12 Внутрішнього • Мотоцикли з поршневим двигуном # 

згоряння з робочим об'ємом циліндрів 

більше ніж 50 см3 

30.91.12-00.00 Внутрішнього • Мотоцикли з поршневим двигуном # 

згоряння з робочим об'ємом циліндрів 

більше ніж 50 см3 

30.91.31 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1000 см3 

30.91.31-00.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1000 см3 

30.91.32 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1000 см3 

30.91.32-00.00 Внутрішнього • Двигуни # згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, 
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мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1000 см3 

15.20.13-30.00 Внутрішньої • Взуття, на дерев'яній основі та з верхом 

з натуральної шкіри (зокрема клоги), без 
# устілки чи без захисної металевої 
пластинки 

23.19.11-50.00 Внутрішньої • Труби скляні необроблені (зокрема 
труби з умістом флуорисцентного 

матеріалу, доданого до маси), крім труб, 

покритих з # частини флуорисцентним 

матеріалом 

28.41.22 Внутрішньої • Верстати для свердління, розточування, 

фрезерування металу; верстати для 

нарізування зовнішньої чи # нарізі, н. в. 

і. у. 

28.41.22-33.00 Внутрішньої • Верстати агрегатні з лінійним 

переміщенням для обробляння металу 

свердлінням, розточуванням, 

фрезеруванням, нарізуванням 

зовнішньої чи # нарізі 

28.41.22-80.00 Внутрішньої • Верстати для нарізування зовнішньої чи 

# нарізі для обробляння металу (крім 

свердлильних верстатів) 

13.30.12-20.00 Вовки • Вибілювання тканин з #, тонкого чи 

грубого волосу тварин або кінського 

волосу 

10.11.4 Вовна • # заводська та сирі шкури великої 
рогатої худоби чи тварин родини 

кінських, овець і кіз 

10.11.41 Вовна • # немита, зокрема вовна заводська мита 
в руні 

10.11.41 Вовна • Вовна немита, зокрема # заводська мита 
в руні 

10.11.41-00.00 Вовна • # немита, зокрема вовна заводська мита 
в руні 

10.11.41-00.00 Вовна • Вовна немита, зокрема # заводська мита 
в руні 

13.10.22 Вовна • #, знежирена чи карбонізована, не 
піддана кардному чи гребінному 

чесанню 

13.10.22-00.00 Вовна • #, знежирена чи карбонізована, не 
піддана кардному чи гребінному 

чесанню 
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13.10.24 Вовна • # та тонкий чи грубий волос тварин, 

кардочесані чи гребенечесані 

13.10.24-00.00 Вовна • # та тонкий чи грубий волос тварин, 

кардочесані чи гребенечесані 

25.99.12-80.00 Вовна • # металева, мочалки для чищення 

кухонного посуду й подушечки для 

чищення та полірування, рукавички й 

подібні вироби, із заліза чи сталі 

13.10.23 Вовни • Пачоси # чи тонкого волосу тварин 

13.10.23-00.00 Вовни • Пачоси # чи тонкого волосу тварин 

13.10.50-10.00 Вовни • Пряжа з кардочесаної # чи 

кардочесаного тонкого волосу тварин, 

не розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.50-30.00 Вовни • Пряжа з гребенечесаної # чи 

гребенечесаного тонкого волосу тварин, 

не розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.50-50.00 Вовни • Пряжа з # чи тонкого волосу тварин, 

розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.91 Вовни • Сировина відновлена з #, тонкого чи 

грубого волосу тварин розпушена 

13.10.91-00.00 Вовни • Сировина відновлена, з #, тонкого чи 

грубого волосу тварин, розпушена 

13.20.12 Вовни • Тканини з кардочесаної чи 

гребенечесаної #, тонкого чи грубого 

волосу тварин або кінського волосу 

13.20.12-30.00 Вовни • Тканини з кардочесаної # чи 

кардочесаного тонкого волосу тварин 

13.20.12-60.00 Вовни • Тканини з гребенечесаної # чи 

гребенечесаного тонкого волосу тварин; 

тканини з грубого волосу тварин 

13.20.32-90.00 Вовни • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, змішаних з іншими 

матеріалами, крім #, тонкого волосу 

тварин чи бавовни 

13.30.11-22.00 Вовни • Фарбування пряжі з #, тонкого чи 

грубого волосу тварин і кінського 

волосу 

13.30.13-20.00 Вовни • Фарбування тканин з #, тонкого чи 

грубого волосу тварин або кінського 

волосу 

13.30.14-20.00 Вовни • Нанесення малюнків на тканинах з #, 

тонкого чи грубого волосу тварин або 
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кінського волосу 

13.30.19-20.00 Вовни • Обробляння кінцеве тканин з #, тонкого 

чи грубого волосу тварин або кінського 

волосу (крім вибілювання, фарбування, 

нанесення малюнків) 

13.92.11-30.00 Вовни • Ковдри та дорожні пледи (крім 

електричних ковдр), з # чи тонкого 

волосу тварин 

13.92.11-90.00 Вовни • Ковдри та дорожні пледи (крім 

електричних ковдр), з текстильних 

матеріалів (крім виготовлених з # чи 

тонкого волосу тварин, із синтетичних 

волокон) 

14.13.24-44.00 Вовни • Штани, бриджі та шорти, чоловічі або 

хлопчачі, з # чи тонкого волосу тварин 

(крім трикотажних, виробничих чи 

професійних) 

14.13.24-49.00 Вовни • Штани, бриджі, шорти та комбінезони з 
нагрудником і шлейками, чоловічі або 

хлопчачі (крім виготовлених з #, 

бавовни та хімічних волокон, 

трикотажних) 

14.13.35-49.00 Вовни • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з # 

чи тонкого волосу тварин або хімічних 

волокон (крім трикотажних, виробничих 

чи професійних)) 

14.13.35-63.00 Вовни • Комбінезони з нагрудником та 
шлейками, жіночі або дівчачі, з 
текстилю (крім виготовлених з бавовни, 

трикотажних, виробничих чи 

професійних) та шорти, жіночі або 

дівчачі, з # чи тонкого волосу тварин 

(крім трикотажних) 

14.13.35-69.00 Вовни • Штани, бриджі, комбінезони з 
нагрудником та шлейками, жіночі або 

дівчачі, з текстилю (крім виготовлених з 
бавовни, # чи тонкого волосу тварин, 

хімічних волокон, трикотажних) 

14.39.10-31.00 Вовни • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з # чи 

тонкого волосу тварин (крім светрів і 
пуловерів з умістом не менше ніж 50 

мас. % вовни та масою не менше ніж 

600 г) 

14.39.10-31.00 Вовни • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з 
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вовни чи тонкого волосу тварин (крім 

светрів і пуловерів з умістом не менше 

ніж 50 мас. % # та масою не менше ніж 

600 г) 

14.39.10-32.00 Вовни • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, жіночі або дівчачі, з # чи 

тонкого волосу тварин (крім светрів і 
пуловерів з умістом не менше ніж 50 

мас. % вовни та масою не менше ніж 

600 г) 

14.39.10-32.00 Вовни • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, жіночі або дівчачі, з вовни 

чи тонкого волосу тварин (крім светрів і 
пуловерів з умістом не менше ніж 50 

мас. % # та масою не менше ніж 600 г) 

14.39.10-33.00 Вовни • Светри та пуловери, з умістом не менше 
ніж 50 мас. % # та масою не менше ніж 

600 г на один виріб 

14.39.10-90.00 Вовни • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, з текстильних матеріалів 

(крім виготовлених з # чи тонкого 

волосу тварин, бавовни, хімічних 

волокон) 

13.10.83-33.00 Вовною • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних волокон менше ніж 85 мас. 
% (крім ниток для шиття), змішаних з 
кардочесаною # чи кардочесаним 

тонким волоссям тварин, не 

розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.83-36.00 Вовною • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних волокон менше ніж 85 мас. 
% (крім ниток для шиття), змішаних з 
гребенечесаною # чи гребенечесаним 

тонким волоссям тварин, не 

розфасована для роздрібної торгівлі 

13.20.32-40.00 Вовною • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, змішаних головним чином або 

винятково з кардочесаною # чи 

кардочесаним тонким волосом тварин 

13.20.32-50.00 Вовною • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, змішаних головним чином або 

винятково з гребенечесаною # чи 

гребенечесаним тонким волосом тварин 

13.10.5 Вовняна • Пряжа #, розфасована чи не розфасована 

для роздрібної торгівлі; пряжа з тонкого 

чи грубого волосу тварин або кінського 
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волосу 

13.10.50 Вовняна • Пряжа #, розфасована чи не розфасована 

для роздрібної торгівлі; пряжа з тонкого 

чи грубого волосу тварин або кінського 

волосу 

13.10.1 Вовняний • Жир # (жиропіт), зокрема ланолін 

13.10.10 Вовняний • Жир # (жиропіт), зокрема ланолін 

13.10.10-00.00 Вовняний • Жир # (жиропіт), зокрема ланолін 

15.11.41 Вовняного • Шкіра зі шкур овець або ягнят, без # 

покриву 

15.11.41-30.00 Вовняного • Шкіра зі шкур овець або ягнят, без # 

покриву, дублена, але без подальшого 

оброблення (крім замші) 

15.11.41-50.00 Вовняного • Шкіра зі шкур овець або ягнят, без # 

покриву, вичинена під пергамент або 

додатково оброблена після дублення 

(крім замші, лакової шкіри, ламінованої 
лакової та металізованої шкіри) 

28.29.2 Вогнегасники • Устатковання для миття, наповнювання, 

пакування та обгортання пляшок або 

іншої тари; #, пульверизатори, машини 

пароструминні та піскоструминні; 
прокладки 

28.29.22 Вогнегасники • #, пульверизатори, машини 

пароструминні та піскоструминні та 

подібні механічні пристрої, крім 

призначених для використання в 

сільському господарстві 

28.29.22-10.00 Вогнегасники • # 

20.59.52 Вогнегасників • Пасти для виготовлення моделей; віск 

стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують в стоматології, 
виготовлені на основі гіпсу; препарати 

та заряди для #; середовища живильні 
для вирощування культур 

мікроорганізмів; реагенти діагностичні 
або лабораторні багатоскладові, н. в. і. 
у. 

20.59.52-50.00 Вогнегасників • Препарати та заряди для #, гранати 

заряджені вогнегасні 

28.29.22-30.00 Вогнегасників • Машини пароструминні та 
піскоструминні та подібні пристрої для 

розкидування (крім #, пульверизаторів і 
подібних пристроїв) 
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28.29.83-40.00 Вогнегасників • Частини механічних пристроїв для 

розкидування, розпилювання чи 

розбризкування рідин і порошків; 

частини #, пульверизаторів, 

пароструминних і піскоструминних 

апаратів 

25.40.12 Вогнепальна • Револьвери, пістолети, небойова # зброя 

та подібні пристрої 

25.40.12-70.00 Вогнепальна • Зброя #, яка стріляє вибуховими 

зарядами, н. в. і. у. (крім військової 
вогнепальної зброї) 

25.40.12-30.00 Вогнепальної • Револьвери та пістолети (крім 

військової # зброї, автоматичних 

пістолетів, пристроїв запускання 

сигнальних ракет, пістолетів і 
револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для гуманного 

забою тварин, що стріляють стрижнями, 

зброї, яку заряджають з дула, 

пружинних пневматичних або газових 

рушниць, імітаційної зброї) 

25.40.12-50.00 Вогнепальної • Дробовики-рушниці, ґвинтівки, 

карабіни та зброя, яку заряджають з 
дула (зокрема рушниці для полювання 

на качок (рушниці для плоскодонок), 

комбіновані рушниці з взаємозамінним 

гладким і нарізним стволом, зброя 

спортивна, виконана у формі палиці), 
крім військової # зброї 

25.40.12-70.00 Вогнепальної • Зброя вогнепальна, яка стріляє 
вибуховими зарядами, н. в. і. у. (крім 

військової # зброї) 

23.20.9 Вогнетривких • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # виробів 

23.20.14-10.00 Вогнетривких • Вироби з умістом магнезиту, доломіту 

чи хроміту (зокрема цегли та інші 
форми, камені пробірні для 

випробування дорогоцінних металів, 

блоки та плити для брукування), крім # 

виробів 

23.20.99 Вогнетривких • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # виробів 

23.20.99-00.00 Вогнетривких • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # виробів 

23.31.10-57.00 Вогнетривких • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи 
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тонкої кераміки, неглазуровані (крім 

виготовленої з кам'яного 

кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, # 

керамічних виробів, виробів з кам'яної 
кераміки, двошарової плитки типу 

«шпальтплаттен», плит, призначених 

для столових підставок, декоративних 

виробів і керамічних плит, спеціально 

призначених для кухонних плит) 

23.2 Вогнетривкі • Вироби # 

23.20 Вогнетривкі • Вироби # 

23.20.1 Вогнетривкі • Вироби # 

23.20.12 Вогнетривкі • Цегла, блоки, плитка # та подібні 
будівельні вогнетривкі матеріали, крім 

виробів з кам'яного кремнеземистого 

борошна 

23.20.12 Вогнетривкі • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та 
подібні будівельні # матеріали, крім 

виробів з кам'яного кремнеземистого 

борошна 

23.20.12-10.00 Вогнетривкі • Матеріали будівельні # з умістом більше 

ніж 50 мас. % MgO, CaO або Cr2O3 

(зокрема цегла, блоки та плитка), крім 

виробів з кам'яного кремнеземистого 

борошна, тюбінгів і трубопроводів 

23.20.12-33.00 Вогнетривкі • Цегла, блоки # з умістом більше ніж 50 

мас. % AI2O3, та (або) SiO2, 93 мас. % 

кремнезему (SiO2) 

23.20.12-35.00 Вогнетривкі • Цегла, блоки, плитка # та подібні 
будівельні керамічні вогнетривкі 
матеріали з умістом більше ніж 7 мас. 

%, але не менше від 45 мас. % 

глинозему, але більше ніж 50 мас. % 

кремнезему (SiO2) 

23.20.12-35.00 Вогнетривкі • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та 
подібні будівельні керамічні # матеріали 

з умістом більше ніж 7 мас. %, але не 

менше від 45 мас. % глинозему, але 
більше ніж 50 мас. % кремнезему (SiO2) 

23.20.12-37.00 Вогнетривкі • Цегла, блоки #, з умістом 50 мас. % 

АІ2О3 та/чи SiO2, інші 

23.20.12-90.00 Вогнетривкі • Цегла, блоки та плитка #, н. в. і. у. 

23.20.13 Вогнетривкі • Цементи, будівельні розчини, бетони та 
інші подібні суміші # 
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23.20.13-00.00 Вогнетривкі • Цементи, будівельні розчини, бетони та 
інші подібні суміші # 

23.20.14 Вогнетривкі • Вироби # невипалені та інші керамічні 
вогнетривкі вироби 

23.20.14 Вогнетривкі • Вироби вогнетривкі невипалені та інші 
керамічні # вироби 

23.20.14-30.00 Вогнетривкі • Вироби керамічні # з умістом більше 
ніж 25 мас. % графіту чи інших форм 

вуглецю, н. в. і. у. 

23.20.14-55.00 Вогнетривкі • Вироби керамічні # з умістом глинозему 

чи кремнезему або їх суміші більше ніж 

50 мас. %, глинозему менше ніж 45 мас. 
%, н. в. і. у. 

23.20.14-59.00 Вогнетривкі • Вироби керамічні # з умістом глинозему 

чи кремнезему або їх суміші більше ніж 

50 мас. %, глинозему не менше ніж 45 

мас. %, н. в. і. у. 

23.20.14-90.00 Вогнетривкі • Вироби керамічні #, н. в. і. у. 

11.07.9 Вод • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва мінеральних # і 
безалкогольних напоїв 

11.07.11-50.00 Вод • Води непідсолоджені та 
неароматизовані; лід і сніг (крім 

мінеральних і газованих #) 

11.07.19-50 Вод • Напої безалкогольні без умісту 

молочного жиру (крім підсолоджених 

чи непідсолоджених мінеральних, 

газованих чи ароматизованих #) 

11.07.99 Вод • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва мінеральних # і 
безалкогольних напоїв 

11.07.99-00.00 Вод • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва мінеральних # і 
безалкогольних напоїв 

20.13.52 Вода • Сполуки неорганічні, н. в. і. у., зокрема 
# дистильована, амальгами, крім 

амальгам дорогоцінних металів 

20.13.52-50.00 Вода • # дистильована й кондуктометрична та 

вода подібної чистоти 

20.13.52-50.00 Вода • Вода дистильована й кондуктометрична 

та # подібної чистоти 

20.13.61 Вода • Ізотопи, н. в. і. у., та їхні сполуки 

(зокрема важка #) 
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20.13.61-00.00 Вода • Ізотопи, н. в. і. у., та їхні сполуки 

(зокрема важка #) 

20.42.11 Вода • Парфуми й туалетна # 

20.42.11-70.00 Вода • # туалетна 

20.11.11 Водень • #, аргон, інертні гази, азот і кисень 

20.11.11-50.00 Водень • # 

10.72.12-57.00 Води • Вафлі та вафельні облатки з умістом # 

більше ніж 10 мас. % від готового 

продукту (крім ріжків для морозива, 

вафлів з прошарком, інших подібних 

продуктів) 

11.07 Води • Напої безалкогольні; мінеральні # та 

інші води у пляшках 

11.07 Води • Напої безалкогольні; мінеральні води та 
інші # у пляшках 

11.07.1 Води • # мінеральні та безалкогольні напої 

11.07.11 Води • # мінеральні та газовані, непідсолоджені 
та не ароматизовані 

11.07.11-30.00 Води • # мінеральні та газовані, непідсолоджені 

11.07.11-50.00 Води • # непідсолоджені та неароматизовані; 
лід і сніг (крім мінеральних і газованих 

вод) 

11.07.19-30.00 Води • # з доданням цукру, інших 

підсолоджувачів чи ароматизовані 
(зокрема мінеральні та газовані) 

20.13.52-90.00 Води • Сполуки неорганічні, інші, н. в. і. 
у.(крім дистильованої та 

кондуктометричної # та води подібної 
чистоти, зрідженого повітря та 
стисненого повітря, амальгам 

дорогоцінних металів) 

20.13.52-90.00 Води • Сполуки неорганічні, інші, н. в. і. 
у.(крім дистильованої та 

кондуктометричної води та # подібної 
чистоти, зрідженого повітря та 
стисненого повітря, амальгам 

дорогоцінних металів) 

20.14.23-60.00 Води • Гліцерин (зокрема синтетичний 

гліцерин), крім сирої # та лугів 

22.29.26-30.00 Води • Вмістини перфоровані й подібні вироби 

пластмасові для фільтрування # на вході 
до дренажної системи 
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25.21.12 Води • Котли центрального опалення для 

виробництва гарячої # чи пари низького 

тиску 

25.21.12-00.00 Води • Котли центрального опалення для 

виробництва гарячої # чи пари низького 

тиску 

25.99.29-41.00 Води • Заслінки перфоровані та подібні вироби 

зі сталевого чи залізного листа для 

фільтрування # на вході у дренажні 
системи (крім кованих і штампованих) 

28.29.12-30.00 Води • Устатковання й апарати для 

фільтрування чи очищування # 

28.29.12-50.00 Води • Устатковання й апарати для 

фільтрування чи очищування напоїв 

(крім #) 

28.29.12-70.00 Води • Устатковання й апарати для 

відокремлювання твердих частинок від 

рідин або очищування рідин (крім 

призначених для # та напоїв, центрифуг 
і відцентрових сушарок, мастильних або 

паливних фільтрів до двигунів 

внутрішнього згоряння) 

20.15.39-60.00 Водних • Суміші сечовини та нітрату амонію у # 

або аміачних розчинах (крім у таблетках 

чи в подібній формі або в пакованнях 

масою брутто не більше ніж 10 кг) 

27.90.7 Водних • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях, 

трамвайних коліях, автомобільних 

дорогах, внутрішніх # шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.33-30.00 Водних • Частини електричного сигналізаційного, 

убезпечувального устатковання для 

регулювання руху на залізницях і 
трамвайних коліях, автомобільних 

дорогах або внутрішніх # шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.70 Водних • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях, 

трамвайних коліях, автомобільних 

дорогах, внутрішніх # шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 
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спорудах і летовищах 

27.90.70-30.00 Водних • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на автомобільних 

дорогах або внутрішніх # шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

28.15.24-50.00 Водних • Коробки передач та інші пристрої 
перемикання швидкості до машин, 

наземних або # транспортних засобів 

(крім зубчастих коліс і зубчастих 

передач) 

29.31.1 Водних • Комплекти проводів до свічок 

запалювання та комплекти проводів 

інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і # 

транспортних засобах 

29.31.10 Водних • Комплекти проводів до свічок 

запалювання та комплекти проводів 

інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і # 

транспортних засобах 

29.31.10-00.00 Водних • Комплекти проводів до свічок 

запалювання та комплекти проводів 

інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і # 

транспортних засобах 

30.20.40-50.00 Водних • Устатковання механічне чи 

електромеханічне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху 

на дорогах, внутрішніх # шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

30.20.40-70.00 Водних • Кріплення, арматура та устатковання 

механічне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху 

на залізницях і трамвайних коліях; 

частини кріплень і арматури 

залізничних або трамвайних колій, 

устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і 
трамвайних коліях, дорогах, внутрішніх 

# шляхах, майданчиках для паркування, 

портових спорудах і летовищах 

32.30.13 Водні • Лижі #, дошки для серфінгу, 

віндсерфери та інше спорядження для 
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водного спорту 

32.30.13-00.00 Водні • Лижі #, дошки для серфінгу, 

віндсерфери та інше спорядження для 

водного спорту 

32.30.13 Водного • Лижі водні, дошки для серфінгу, 

віндсерфери та інше спорядження для # 

спорту 

32.30.13-00.00 Водного • Лижі водні, дошки для серфінгу, 

віндсерфери та інше спорядження для # 

спорту 

20.13.25-27.00 Водному • Гідроксид натрію у # розчині (їдкий 

натр або сода рідинна) 

20.13.25-37.00 Водному • Гідроксид калію у # розчині (луг 
калієвий або поташ рідинний) 

20.15.10-77.00 Водному • Аміак у # розчині 

20.30.11 Водному • Фарби та лаки на основі акрилових або 

вінілових полімерів, у # середовищі 

20.30.11-50.00 Водному • Фарби та лаки на основі акрилових і 
вінілових полімерів, дисперговані чи 

розчинені у # середовищі (зокрема емалі 
та політури) 

20.30.11-70.00 Водному • Фарби та лаки, інші, дисперговані чи 

розчинені у # середовищі 

20.13.24 Водню • Хлорид #; олеум; пентаоксид фосфору; 

кислоти неорганічні, інші; діоксид 

кремнію та сірки 

20.13.24-13.00 Водню • Хлорид # (кислота соляна) 

20.13.24-60.00 Водню • Оксиди бору; борні кислоти; кислоти 

неорганічні (крім фториду #) 

20.13.24-73.00 Водню • Фторид # (кислота плавикова) 

20.13.63 Водню • Пероксид# 

20.13.63-00.00 Водню • Пероксид # 

20.14.53 Водню • Естери фосфорні та естери інших 

неорганічних кислот (крім галогенідів #) 

та їхні солі; їхні галогено-, сульфо-, 

нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.53-80.00 Водню • Естери інших неорганічних кислот 
неметалів (крім галогенідів #), їхні солі 
та галогено-, сульфо-, нітро- чи 

нітрозопохідні 

23.32.13 Водовідводи • Труби керамічні, трубопроводи, # та 
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фітинги до труб 

23.32.13-00.00 Водовідводи • Труби керамічні, трубопроводи, # та 
фітинги до труб 

23.32.12-70.00 Водовідводів • Вироби будівельні з глини, 

невогнетривкі (зокрема ковпаки для 

димарів, дефлектори, футеровка та 
блоки до димарів, архітектурні оздоби, 

вентиляційні решітки, планки з глини), 

крім труб, # і подібних виробів типу 

ринв 

25.3 Водогрійних • Парогенератори, крім # котлів 

центрального опалення 

25.30 Водогрійних • Парогенератори, крім # котлів 

центрального опалення 

25.30.9 Водогрійних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва парогенераторів, крім # 

котлів центрального опалення 

25.30.11-10.00 Водогрійних • Котли водотрубні (крім # котлів 

центрального опалення, здатних 

виробляти пару низького тиску) 

25.30.11-50.00 Водогрійних • Котли парогенерувальні (зокрема котли 

комбіновані), крім # котлів 

центрального опалення, здатних 

виробляти пару низького тиску), 

водотрубних котлів 

25.30.11-70.00 Водогрійних • Котли водяні з пароперегрівом (крім # 

котлів центрального опалення, здатних 

виробляти пару низького тиску) 

25.30.99 Водогрійних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва парогенераторів, крім # 

котлів центрального опалення 

25.30.99-00.00 Водогрійних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва парогенераторів, крім # 

котлів центрального опалення 

33.11.13 Водогрійних • Ремонтування та технічне 

обслуговування парогенераторів (крім # 

котлів центрального опалення) 

33.11.13-00.00 Водогрійних • Ремонтування та технічне 

обслуговування парогенераторів (крім # 

котлів центрального опалення) 

33.20.11 Водогрійних • Монтування парогенераторів, крім # 

котлів центрального опалення, зокрема 

монтування систем металевих труб на 

промислових підприємствах 
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33.20.11-00.00 Водогрійних • Монтування парогенераторів, крім # 

котлів центрального опалення, зокрема 

монтування систем металевих труб на 

промислових підприємствах 

25.11.23-30.00 Водозливи • #, шлюзи, ворота судноплавних шлюзів, 

дебаркадери, стаціонарні доки та інші 
конструкції для морських або річкових 

споруд, із заліза чи сталі 

27.51.25 Водонагрівачі • # електричні надшвидкого нагрівання чи 

акумулювальні; нагрівачі електричні 
занурювані 

27.51.25-30.00 Водонагрівачі • # надшвидкого нагрівання 

27.51.25-50.00 Водонагрівачі • # електричні (зокрема акумулювальні), 
крім надшвидкого нагрівання 

27.52.14 Водонагрівачі • # неелектричні надшвидкого нагрівання 

чи акумулювальні 

27.52.14-00.00 Водонагрівачі • # неелектричні надшвидкого нагрівання 

чи акумулювальні 

27.51.24-90.00 Водонагрівачів • Прилади електронагрівальні побутові 
(крім перукарських апаратів і ручних 

сушильних апаратів, приладів для 

обігрівання приміщень і ґрунту, #, 

занурюваних нагрівачів, прасок, 

мікрохвильових печей, печей, плиток, 

котлів для варіння, грилів, ростерів, 

кавоварок, чайників і тостерів) 

28.25.30-80.00 Водонагрівників • Частини машин, промислового чи 

лабораторного устатковання, з 
електричним чи неелектричним 

нагріванням, для обробляння матеріалів 

зміненням температури, і 
неелектричних безінерційних та 
ємнісних #, н. в. і. у. 

15.20.11 Водонепроникне • Взуття #, з підошвою та ґумовим чи 

пластмасовим верхом, крім взуття з 
захисною металевою пластинкою 

15.20.11-00.00 Водонепроникне • Взуття #, з верхом з ґуми чи пластмаси, 

крім взуття з захисною металевою 

пластинкою 

15.20.31-20.00 Водонепроникне • Взуття (зокрема #) із захисною 

металевою пластинкою на підошві та 

гумовим чи пластмасовим верхом 

23.99.12-53.00 Водонепроникні • Картони на основі бітуму покрівельні 
або # (в рулонах) 
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15.20.12 Водонепроникного • Взуття з підошвою та верхом з ґуми чи 

пластмаси, крім # чи спортивного 

15.20.13-51.00 Водонепроникного • Взуття повсякденне чоловіче, зокрема 

чоботи та черевики, з верхом з 
натуральної шкіри (крім # взуття та 
взуття із захисною металевою 

пластинкою) 

15.20.13-52.00 Водонепроникного • Взуття повсякденне жіноче (зокрема 
чоботи та черевики, з верхом з 
натуральної шкіри), крім # взуття та 

взуття із захисною металевою 

пластинкою 

15.20.13-53.00 Водонепроникного • Взуття повсякденне дитяче (зокрема 
чоботи та черевики, з верхом з 
натуральної шкіри), крім # взуття та 

взуття із захисною металевою 

пластинкою) 

28.13.14-17.00 Водопостачання • Помпи безсальникові відцентрові, для 

систем опалення та гарячого # 

25.99.29-25.00 Водостічного • Вироби готові із залізного чи сталевого 

дроту; силки, капкани й подібні вироби, 

дротяна обв'язка для фуражу, носові 
кільця для тварин, матрацні гачки, гаки 

для м'яса, підвіски ринви/# жолоба, 
корзини для паперу (крім дротових 

каркасів для абажурів) 

25.30.11-50.00 Водотрубних • Котли парогенерувальні (зокрема котли 

комбіновані), крім водогрійних котлів 

центрального опалення, здатних 

виробляти пару низького тиску), # 

котлів 

25.30.11-10.00 Водотрубні • Котли # (крім водогрійних котлів 

центрального опалення, здатних 

виробляти пару низького тиску) 

28.29.60-30.00 Водою • Градирні та подібне устатковання для 

безпосереднього охолодження #, що 

циркулює 

28.14.12 Воду • Крани, вентилі, клапани до раковин, 

ванн, біде, резервуарів на # та до 

подібних пристроїв; клапани до 

радіаторів центрального опалення 

28.14.12-33.00 Воду • Крани змішувальні до раковин, ванн, 

біде, резервуарів на # та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, 

зворотних, запобіжних чи випускних 

клапанів або до маслогідравлічних чи 
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пневматичних силових трансмісій) 

28.14.12-35.00 Воду • Крани, вентилі та клапани до раковин, 

ванн, біде, резервуарів на # та до 

подібних пристроїв (крім до 

редукційних, зворотних, запобіжних чи 

випускних клапанів або до 

мастилогідравлічних чи пневматичних 

силових трансмісій і змішувальних 

кранів) 

10.20.4 Водяних • Борошно, крупка та гранули, непридатні 
для харчування людини, та інші 
продукти з риби, ракоподібних, 

молюсків чи інших # безхребетних, н. в. 

і. у. 

10.20.41 Водяних • Борошно, крупка та гранули з риби, 

ракоподібних, молюсків чи інших # 

безхребетних, непридатні для 

харчування людини 

10.20.41-00.00 Водяних • Борошно, крупка та гранули з риби, 

ракоподібних, молюсків чи інших # 

безхребетних, непридатні для 

харчування людини 

10.20.42 Водяних • Продукти неїстівні, інші, з рибної 
продукції, ракоподібних, молюсків чи 

інших # безхребетних 

10.20.42-00.00 Водяних • Продукти неїстівні, інші, з рибної 
продукції, ракоподібних, молюсків чи 

інших # безхребетних 

10.89.1 Водяних • Супи, яйця, дріжджі та інші харчові 
продукти; екстракти та соки з м'яса, 
риби й # безхребетних 

10.89.14 Водяних • Екстракти та соки з м'яса, риби й # 

безхребетних 

10.89.14-00.00 Водяних • Екстракти та соки з м'яса, риби й # 

безхребетних 

25.30.13-30.00 Водяних • Частини парогенерувальних котлів та # 

котлів з пароперегрівом 

28.11.32 Водяних • Частини гідравлічних турбін, # коліс 
(зокрема регулятори) 

28.11.32-00.00 Водяних • Частини гідравлічних турбін, # коліс 
(зокрема регулятори) 

31.03.12-30.00 Водяних • Матраци з губчастої ґуми (зокрема з 
металевим каркасом), крім # матраців, 

надувних матраців 
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31.03.12-50.00 Водяних • Матраци з губчастої пластмаси (зокрема 

з металевим каркасом), крім # матраців, 

надувних матраців 

25.30.11 Водяні • Котли парові чи інші парогенерувальні 
котли; котли # з пароперегрівом 

25.30.11-70.00 Водяні • Котли # з пароперегрівом (крім 

водогрійних котлів центрального 

опалення, здатних виробляти пару 

низького тиску) 

28.11.22 Водяні • Турбіни гідравлічні та # колеса 

28.11.22-00.00 Водяні • Турбіни гідравлічні та # колеса 

28.11.21 Водяній • Турбіни на # парі та інші парові турбіни 

28.11.21-30.00 Водяній • Турбіни на # парі та інші парові турбіни 

(крім турбін для електричних 

генераторів) 

28.11.21-50.00 Водяній • Турбіни на # парі для вироблення 

електроенергії 

28.11.31 Водяній • Частини турбін на # парі та інших 

парових турбін 

28.11.31-00.00 Водяній • Частини турбін на # парі та інших 

парових турбін 

28.29.11 Водяного • Газогенератори та генератори # газу; 

газогенератори ацетиленові та подібні; 
установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

28.29.11-00.00 Водяного • Газогенератори та генератори # газу; 

газогенератори ацетиленові та подібні; 
установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

28.29.81 Водяного • Частини газогенераторів і генераторів # 

газу 

28.29.81-00.00 Водяного • Частини газогенераторів і генераторів # 

газу 

28.25.14-20.00 Вологим • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування газів # 

способом (крім повітряних фільтрів до 

двигунів внутрішнього згоряння, 

устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування повітря) 

28.25.14-70.00 Вологим • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування газів 

(зокрема для фільтрування газів від 

пилу), крім повітряних фільтрів до 
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двигунів, устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування газів за 
допомогою каталітичного процесу або # 

способом 

27.51.21-23.00 Вологого • Пиловсмоктувачі/пилососи/порохотяги, 

зокрема для сухого та # прибирання, з 
умонтованим електродвигуном 

потужністю не більше ніж 1500 Вт і 
пиловим мішком чи іншою вмістиною 

місткістю не більше ніж 20 л 

27.51.21-25.00 Вологого • Пиловсмоктувачі/пилососи/порохотяги, 

зокрема для сухого та # прибирання, з 
умонтованим електродвигуном, інші 

27.51.24-10.00 Вологого • Пиловсмоктувачі/пилососи/порохотяги 

(зокрема для сухого та # прибирання), 

крім з умонтованим електродвигуном 

13.10.2 Волокна • # текстильні натуральні, підготовлені 
для прядіння 

13.10.3 Волокна • # штапельні, текстильні, хімічні, 
оброблені для прядіння 

13.10.7 Волокна • Пряжа з рослинних текстильних 

волокон, крім бавовни (зокрема з льону, 

джуту, кокосового # та справжніх 

конопель); пряжа паперова 

13.10.26 Волокна • Джут та інші текстильні # (крім льону, 

справжніх конопель і рами), оброблені, 
але непрядені 

13.10.26-00.00 Волокна • Джут та інші текстильні # (крім льону, 

справжніх конопель і рами), оброблені, 
але непрядені 

13.10.29 Волокна • # текстильні інші, оброблені, але 
непрядені 

13.10.29-00.00 Волокна • # текстильні інші, оброблені, але 
непрядені 

13.10.31 Волокна • # штапельні, синтетичні, кардочесані, 
гребенечесані чи оброблені іншим 

способом для прядіння 

13.10.31-00.00 Волокна • # штапельні, синтетичні, кардочесані, 
гребенечесані чи оброблені іншим 

способом для прядіння 

13.10.32 Волокна • # штапельні, штучні, кардочесані, 
гребенечесані чи оброблені іншим 

способом для прядіння 
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13.10.32-00.00 Волокна • # штапельні, штучні, кардочесані, 
гребенечесані чи оброблені іншим 

способом для прядіння 

13.99.14 Волокна • # текстильні завдовшки не більше ніж 5 

мм (пух), текстильний пил і фабричні 
вузлики (непси) 

13.99.14-00.00 Волокна • # текстильні завдовшки не більше ніж 5 

мм (пух), текстильний пил і фабричні 
вузлики (непси) 

17.12.20-55.00 Волокна • Папір крепований і полотно з 
целюлозного # господарсько-побутової 
чи санітарно-гігієнічної призначеності, 
у рулонах завширшки більше ніж 36 см, 

прямокутних аркушах з розміром однієї 
розгорнутої сторони більше ніж 36 см, 

щільністю кожного шару не більше ніж 

25 г/м2 

17.12.20-57.00 Волокна • Папір крепований і полотно з 
целюлозного # господарсько-побутової 
чи санітарно-гігієнічної призначеності, 
у рулонах завширшки більше ніж 36 см, 

прямокутних аркушах з розміром однієї 
розгорнутої сторони більше ніж 36 см, 

щільністю кожного шару більше ніж 25 

г/м2 

17.12.77 Волокна • Папір, картон, целюлозна вата й 

полотна з целюлозного #, крейдовані, 
просочені, покриті, з пофарбованою 

поверхнею чи віддрукованим на 

поверхні малюнком, у рулонах або в 

аркушах 

17.12.78-20.00 Волокна • Крафт-папір і картон, крейдовані 
коаліном або іншими неорганічними 

речовинами з одного чи обох боків, у 

рулонах або в аркушах, чи у 

прямокутних аркушах (крім 

призначених для писання, друкування 

чи іншої графічної призначеності, 
паперу та картону, вибілених 

рівномірно по всій масі, у яких більше 

95 мас. % загальної маси # становлять 

деревні волокна, одержані хімічним 

способом) 

17.12.78-20.00 Волокна • Крафт-папір і картон, крейдовані 
коаліном або іншими неорганічними 

речовинами з одного чи обох боків, у 

рулонах або в аркушах, чи у 

прямокутних аркушах (крім 
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призначених для писання, друкування 

чи іншої графічної призначеності, 
паперу та картону, вибілених 

рівномірно по всій масі, у яких більше 

95 мас. % загальної маси волокна 

становлять деревні #, одержані хімічним 

способом) 

17.21.12-30.00 Волокна • Мішки та пакети паперові, картонні, з 
целюлозної вати або полотна з 
целюлозного # завширшки в нижній 

частині не менше ніж 40 см 

17.21.12-50.00 Волокна • Мішки та пакети паперові, картонні, з 
целюлозної вати або полотна з 
целюлозного #, крім тих, що завширшки 

в нижній частині не менше ніж 40 см 

17.22.11 Волокна • Папір туалетний, носові хусточки, 

тканини очисні та для витирання 

обличчя або гігієнічні серветки та 
рушники, скатертини й серветки 

столові, з паперової маси, паперу, 

целюлозної вати чи з полотна з 
целюлозного # 

17.22.11-40.00 Волокна • Хусточки носові та очисні або тканини 

для витирання обличчя з паперової 
маси, паперу, целюлозної вати чи з 
полотна з целюлозного # 

17.22.11-60.00 Волокна • Рушники для витирання рук з паперової 
маси, паперу, целюлозної вати чи з 
полотна з целюлозного # 

17.22.11-80.00 Волокна • Скатертини й серветки з паперової маси, 

паперу, целюлозної вати чи з полотна з 
целюлозного # 

17.22.12 Волокна • Рушники санітарно-гігієнічної 
призначеності й тампони, пелюшки і 
підгузники дитячі та подібні гігієнічні 
вироби, одяг і речі до одягу з целюлози, 

паперу, целюлозної вати чи полотна з 
целюлозного # 

17.22.12-20.00 Волокна • Рушники санітарно-гігієнічної 
призначеності, тампони й подібні 
гігієнічні вироби з целюлози, паперу, 

целюлозної вати чи полотна з 
целюлозного # 

17.22.12-50.00 Волокна • Одяг і речі до одягу з паперової маси, 

паперу, целюлозної вати чи полотна з 
целюлозного # (крім носових хусточок, 
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наголовних уборів) 

20.6 Волокна • # синтетичні та штучні 

20.60 Волокна • # синтетичні та штучні 

20.60.1 Волокна • # синтетичні 

20.60.2 Волокна • # штучні 

20.60.11 Волокна • Джгут із синтетичних ниток і штапельні 
#, не піддані кардо- чи гребенечесанню 

20.60.11-10.00 Волокна • # з арамідів, не піддані кардочесанню чи 

гребенечесанню та не оброблені іншим 

способом 

20.60.11-20.00 Волокна • Джгути та # з інших поліамідів, не 

піддані кардочесанню чи 

гребенечесанню та не оброблені іншим 

способом 

20.60.11-30.00 Волокна • Джгути та # з поліестеру, не піддані 
кардочесанню чи гребенечесанню та не 
оброблені іншим способом 

20.60.11-40.00 Волокна • Джгути та # з акрилу, не піддані 
кардочесанню чи гребенечесанню та не 
оброблені іншим способом 

20.60.11-50.00 Волокна • Джгут із синтетичних поліпропіленових 

ниток і штапельні # з поліпропілену, не 
піддані кардочесанню чи 

гребенечесанню та не оброблені іншим 

способом, для прядіння 

20.60.11-90.00 Волокна • Джгути синтетичні та штапельні #, інші, 
не піддані кардочесанню чи 

гребенечесанню та не оброблені іншим 

способом, для прядіння 

20.60.21 Волокна • Джгут і штучні штапельні #, не піддані 
кардо- чи гребенечесанню 

20.60.21-20.00 Волокна • Джгути зі штучних ниток та # штапельні 
штучні, з віскози (не піддані 
кардочесанню чи гребенечесанню і не 

оброблені іншим способом, для 

прядіння) 

20.60.21-90.00 Волокна • Джгути зі штучних ниток та # штапельні 
штучні, інші (не піддані кардочесанню 

чи гребенечесанню і не оброблені 
іншим способом, для прядіння) 

27.31.12 Волокна • # оптичні та пучки оптичних волокон; 

кабелі волоконно-оптичні (крім 

складених із волокон в індивідуальних 
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оболонках) 

27.31.12-00.00 Волокна • # оптичні та пучки оптичних волокон; 

кабелі волоконно-оптичні (крім 

складених із волокон в індивідуальних 

оболонках) 

13.10.83-20.00 Волокнами • Пряжа, з умістом поліефірних 

штапельних волокон менше ніж 85 мас. 
% (крім ниток для шиття), змішаних зі 
штучними #, не розфасована для 

роздрібної торгівлі 

23.65.12 Волокнами • Вироби з азбестоцементу, цементу з # 

целюлози чи з подібних матеріалів 

23.65.12-20.00 Волокнами • Вироби з азбестоцементу, цементу з # 

целюлози чи з подібних сумішей 

волокон (азбесту, целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин з 
умістом азбесту 

23.65.12-40.00 Волокнами • Листи, панелі, плитка та подібні вироби 

з цементу з # целюлози чи з подібних 

сумішей волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту 

23.65.12-60.00 Волокнами • Труби, трубки та фітинги для труб і 
трубок з цементу з # целюлози чи з 
подібних сумішей волокон (целюлози 

або інших рослинних волокон, 

синтетичних полімерів, скляних чи 

металевих волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту 

23.65.12-80.00 Волокнами • Вироби з цементу з # целюлози чи з 
подібних сумішей волокон (целюлози 

або інших рослинних волокон, 

синтетичних полімерів, скляних чи 

металевих волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту (крім листів, панелей, 

плитки й подібних виробів, зокрема 
труб, трубок і фітингів для труб і 
трубок) 

28.49.12-87.00 Волокнистих • Преси для виробництва 
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деревностружкових або 

деревноволокнистих плит або плит з 
інших # матеріалів та інші машини з 
окремими функціями для обробляння 

деревини чи пробки 

28.95.11-13.00 Волокнистих • Машини й устатковання для 

виробництва маси з # целюлозних 

матеріалів 

28.95.12-30.00 Волокнистих • Частини машин і устатковання для 

виробництва маси з # целюлозних 

матеріалів 

17.11.14 Волокнистого • Маса деревинна механічна; маса 
деревинна напівхімічна; маса з іншого # 

целюлозного матеріалу, ніж деревний 

17.11.14-00.00 Волокнистого • Маса деревинна механічна; маса 
деревинна напівхімічна; маса з іншого # 

целюлозного матеріалу, ніж деревний 

23.65 Волокнистого • Вироби з # цементу 

23.65.1 Волокнистого • Вироби з # цементу 

23.65.9 Волокнистого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з # цементу 

23.65.99 Волокнистого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з # цементу 

23.65.99-00.00 Волокнистого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з # цементу 

28.95.12-70.00 Волокнистої • Частини різальних машин, машин для 

виготовляння сумок, мішків, конвертів, 

картонних коробок, ящиків, труб, 

барабанів або подібної тари з паперу та 
картону, машин для формування 

виробів з паперу, # маси й картону 

23.99.11 Волокно • # азбестове оброблене; суміші на основі 
азбесту чи карбонату магнію; вироби з 
цих сумішей чи азбесту; матеріали 

фрикційні для гальм, зчеплення та будь-

яких пристроїв, немонтовані 

23.99.11-00.00 Волокно • # азбестове оброблене; суміші на основі 
азбесту чи карбонату магнію; вироби з 
цих сумішей чи азбесту; матеріали 

фрикційні для гальм, зчеплення та будь-

яких пристроїв, немонтовані 

13.10.7 Волокон • Пряжа з рослинних текстильних #, крім 

бавовни (зокрема з льону, джуту, 

кокосового волокна та справжніх 
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конопель); пряжа паперова 

13.10.8 Волокон • Пряжа та нитки текстильні з хімічних 

монониток чи штапельних # 

13.10.9 Волокон • Сировина відновлена; послуги з 
підготовляння натуральних текстильних 

#; роботи субпідрядні як частина 

виробництва текстильної пряжі та 
текстильних ниток 

13.10.72 Волокон • Пряжа із джуту чи інших текстильних 

луб'яних #; пряжа з інших рослинних 

текстильних волокон; пряжа паперова 

13.10.72 Волокон • Пряжа із джуту чи інших текстильних 

луб'яних волокон; пряжа з інших 

рослинних текстильних #; пряжа 
паперова 

13.10.72-00.00 Волокон • Пряжа з джуту чи інших текстильних 

луб'яних #; пряжа з інших рослинних 

текстильних волокон; пряжа, паперова 

13.10.72-00.00 Волокон • Пряжа з джуту чи інших текстильних 

луб'яних волокон; пряжа з інших 

рослинних текстильних #; пряжа, 
паперова 

13.10.82 Волокон • Пряжа (крім ниток для шиття), із 
синтетичних штапельних #, з умістом 

таких волокон не менше ніж 85 мас. % 

13.10.82 Волокон • Пряжа (крім ниток для шиття), із 
синтетичних штапельних волокон, з 
умістом таких # не менше ніж 85 мас. % 

13.10.82-10.00 Волокон • Пряжа (крім ниток для шиття), з 
умістом синтетичних штапельних # не 

менше ніж 85 мас. %, не розфасована 

для роздрібної торгівлі 

13.10.82-50.00 Волокон • Пряжа (крім ниток для шиття), з 
умістом синтетичних штапельних # не 

менше ніж 85 мас. %, розфасована для 

роздрібної торгівлі 

13.10.83 Волокон • Пряжа (крім ниток для шиття), із 
синтетичних штапельних #, з умістом 

таких волокон менше ніж 85 мас. % 

13.10.83 Волокон • Пряжа (крім ниток для шиття), із 
синтетичних штапельних волокон, з 
умістом таких # менше ніж 85 мас. % 

13.10.83-20.00 Волокон • Пряжа, з умістом поліефірних 

штапельних # менше ніж 85 мас. % 
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(крім ниток для шиття), змішаних зі 
штучними волокнами, не розфасована 

для роздрібної торгівлі 

13.10.83-33.00 Волокон • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних # менше ніж 85 мас. % 

(крім ниток для шиття), змішаних з 
кардочесаною вовною чи кардочесаним 

тонким волоссям тварин, не 

розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.83-36.00 Волокон • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних # менше ніж 85 мас. % 

(крім ниток для шиття), змішаних з 
гребенечесаною вовною чи 

гребенечесаним тонким волоссям 

тварин, не розфасована для роздрібної 
торгівлі 

13.10.83-40.00 Волокон • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних # менше ніж 85 мас. % 

(крім ниток для шиття), змішаних з 
бавовною, не розфасована для 

роздрібної торгівлі 

13.10.83-80.00 Волокон • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних # менше ніж 85 мас. % 

(крім ниток для шиття), інша, н. в. і. у., 

не розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.83-90.00 Волокон • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних # менше ніж 85 мас. % 

(крім ниток для шиття), розфасована для 

роздрібної торгівлі 

13.10.84 Волокон • Пряжа (крім ниток для шиття), із 
синтетичних штапельних # 

13.10.84-10.00 Волокон • Пряжа (крім ниток для шиття), із 
синтетичних штапельних #, не 
розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.84-30.00 Волокон • Пряжа (крім ниток для шиття), із 
синтетичних штапельних #, розфасована 
для роздрібної торгівлі 

13.10.85 Волокон • Нитки для шиття та пряжа зі штучних і 
синтетичних монониток та # 

13.10.85-50.00 Волокон • Нитки для шиття з хімічних штапельних 

# 

13.10.93 Волокон • Послуги щодо підготовляння 

натуральних текстильних # 

13.10.93-00.00 Волокон • Послуги щодо підготовляння 

натуральних текстильних # 
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13.20.1 Волокон • Тканини (крім спеціальних полотен) з 
натуральних #, крім бавовняних 

13.20.3 Волокон • Тканини (крім спеціальних полотен) із 
хімічних монониток і штапельних # 

13.20.14 Волокон • Тканини із джуту та інших текстильних 

луб'яних # (крім льону, конопель, рами) 

13.20.14-00.00 Волокон • Тканини із джуту та інших текстильних 

луб'яних # (крім льону, конопель, рами) 

13.20.19 Волокон • Тканини з інших рослинних 

текстильних #; тканини з паперової 
пряжі 

13.20.19-00.00 Волокон • Тканини з інших рослинних 

текстильних #; тканини з паперової 
пряжі 

13.20.32 Волокон • Тканини із синтетичних штапельних # 

13.20.32-10.00 Волокон • Тканини із синтетичних штапельних #, з 
умістом не менше ніж 85 мас. % 

синтетичних штапельних волокон 

13.20.32-10.00 Волокон • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, з умістом не менше ніж 85 мас. 

% синтетичних штапельних # 

13.20.32-20.00 Волокон • Тканини із синтетичних штапельних #, з 
умістом менше ніж 85 мас. % цих 

волокон, змішаних головним чином або 

винятково з бавовною (крім полотна з 
пряжі різних кольорів) 

13.20.32-20.00 Волокон • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, з умістом менше ніж 85 мас. % 

цих #, змішаних головним чином або 

винятково з бавовною (крім полотна з 
пряжі різних кольорів) 

13.20.32-30.00 Волокон • Тканини із синтетичних штапельних #, з 
умістом менше ніж 85 мас. % цих 

волокон, змішаних головним чином або 

винятково з бавовною, із пряжі різних 

кольорів 

13.20.32-30.00 Волокон • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, з умістом менше ніж 85 мас. % 

цих #, змішаних головним чином або 

винятково з бавовною, із пряжі різних 

кольорів 

13.20.32-40.00 Волокон • Тканини із синтетичних штапельних #, 

змішаних головним чином або 

винятково з кардочесаною вовною чи 
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кардочесаним тонким волосом тварин 

13.20.32-50.00 Волокон • Тканини із синтетичних штапельних #, 

змішаних головним чином або 

винятково з гребенечесаною вовною чи 

гребенечесаним тонким волосом тварин 

13.20.32-90.00 Волокон • Тканини із синтетичних штапельних #, 

змішаних з іншими матеріалами, крім 

вовни, тонкого волосу тварин чи 

бавовни 

13.20.33 Волокон • Тканини зі штучних штапельних # 

13.20.33-30.00 Волокон • Тканини зі штучних штапельних #, не з 
пряжі різних кольорів 

13.20.33-50.00 Волокон • Тканини зі штучних штапельних #, з 
пряжі різних кольорів 

13.30.11 Волокон • Вибілювання та фарбування 

текстильних # і пряжі 

13.30.11-10.00 Волокон • Фарбування # 

13.30.11-24.00 Волокон • Фарбування льону, джуту, інших 

текстильних луб'яних #, рослинних 

текстильних волокон і паперової пряжі 

13.30.11-24.00 Волокон • Фарбування льону, джуту, інших 

текстильних луб'яних волокон, 

рослинних текстильних # і паперової 
пряжі 

13.30.11-27.00 Волокон • Фарбування пряжі з синтетичних 

штапельних # (крім ниток для шиття) 

13.30.11-28.00 Волокон • Фарбування пряжі зі штучних 

штапельних # (крім ниток для шиття) 

13.30.12-40.00 Волокон • Вибілювання тканин з льону, джуту, 

інших текстильних луб'яних #, 

рослинних текстильних волокон і 
паперової пряжі 

13.30.12-40.00 Волокон • Вибілювання тканин з льону, джуту, 

інших текстильних луб'яних волокон, 

рослинних текстильних # і паперової 
пряжі 

13.30.12-50.00 Волокон • Вибілювання тканин із синтетичних 

комплексних ниток чи із синтетичних # 

13.30.12-60.00 Волокон • Вибілювання тканин зі штучних 

комплексних ниток чи зі штучних # 

13.30.13-40.00 Волокон • Фарбування тканин з льону, джуту, 

інших текстильних луб'яних #, 
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рослинних текстильних волокон і 
паперової пряжі 

13.30.13-40.00 Волокон • Фарбування тканин з льону, джуту, 

інших текстильних луб'яних волокон, 

рослинних текстильних # і паперової 
пряжі 

13.30.13-50.00 Волокон • Фарбування тканин із синтетичних 

комплексних ниток чи із синтетичних # 

13.30.13-60.00 Волокон • Фарбування тканин зі штучних 

комплексних ниток чи зі штучних # 

13.30.14-40.00 Волокон • Нанесення малюнків на тканинах з 
льону, джуту, інших текстильних 

луб'яних #, рослинних текстильних 

волокон і паперової пряжі 

13.30.14-40.00 Волокон • Нанесення малюнків на тканинах з 
льону, джуту, інших текстильних 

луб'яних волокон, рослинних 

текстильних # і паперової пряжі 

13.30.14-50.00 Волокон • Нанесення малюнків на тканинах із 
синтетичних комплексних ниток чи із 
синтетичних # 

13.30.14-60.00 Волокон • Нанесення малюнків на тканинах зі 
штучних комплексних ниток чи зі 
штучних # 

13.30.19-40.00 Волокон • Обробляння кінцеве тканин з льону, 

джуту, інших текстильних луб'яних #, 

рослинних текстильних волокон і 
паперової пряжі (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-40.00 Волокон • Обробляння кінцеве тканин з льону, 

джуту, інших текстильних луб'яних 

волокон, рослинних текстильних # і 
паперової пряжі (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-50.00 Волокон • Обробляння кінцеве тканин із 
синтетичних комплексних ниток чи із 
синтетичних # (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-60.00 Волокон • Обробляння кінцеве тканин зі штучних 

комплексних ниток чи зі штучних # 

(крім вибілювання, фарбування, 

нанесення малюнків) 

13.92.11-50.00 Волокон • Ковдри та дорожні пледи (крім 

електричних ковдр), із синтетичних # 
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13.92.11-90.00 Волокон • Ковдри та дорожні пледи (крім 

електричних ковдр), з текстильних 

матеріалів (крім виготовлених з вовни 

чи тонкого волосу тварин, із 
синтетичних #) 

13.92.12-70.00 Волокон • Білизна постільна, з нетканих хімічних # 

(крім трикотажної) 

13.92.13-59.00 Волокон • Білизна столова, з тканих хімічних # та з 
іншого тканого чи нетканого текстилю 

(крім бавовняної, лляної) 

13.92.13-70.00 Волокон • Білизна столова, з нетканих хімічних # 

13.92.14-70.00 Волокон • Білизна туалетна та кухонна, з нетканих 

хімічних # 

13.94.11 Волокон • Шпагат, мотузки, канати та троси, із 
джуту чи інших текстильних луб'яних # 

13.94.11-33.00 Волокон • Шпагат, мотузки, канати чи троси, із 
сизалю чи інших текстильних # рослин 

роду Agave, з лінійною щільністю не 

менше ніж 100000 децитексів, із джуту 

чи інших текстильних луб'яних волокон 

і жорстких листових волокон (крім 

шпагату для брошурування чи 

обв'язування тюків) 

13.94.11-33.00 Волокон • Шпагат, мотузки, канати чи троси, із 
сизалю чи інших текстильних волокон 

рослин роду Agave, з лінійною 

щільністю не менше ніж 100000 

децитексів, із джуту чи інших 

текстильних луб'яних # і жорстких 

листових волокон (крім шпагату для 

брошурування чи обв'язування тюків) 

13.94.11-33.00 Волокон • Шпагат, мотузки, канати чи троси, із 
сизалю чи інших текстильних волокон 

рослин роду Agave, з лінійною 

щільністю не менше ніж 100000 

децитексів, із джуту чи інших 

текстильних луб'яних волокон і 
жорстких листових # (крім шпагату для 

брошурування чи обв'язування тюків) 

13.94.11-60.00 Волокон • Мотузки, канати чи троси з поліетилену, 

поліпропілену, нейлону чи інших 

поліамідів або поліефірів, з лінійною 

щільністю не менше ніж 50000 

децитексів, з інших синтетичних # (крім 

шпагату для пакування чи для 

обв'язування) 
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13.94.11-90.00 Волокон • Шпагат, мотузки, канати та троси з 
текстильних матеріалів (крім джуту та 

інших текстильних луб'яних #, сизалю, 

абаки чи інших жорстких листових 

волокон, синтетичних волокон) 

13.94.11-90.00 Волокон • Шпагат, мотузки, канати та троси з 
текстильних матеріалів (крім джуту та 

інших текстильних луб'яних волокон, 

сизалю, абаки чи інших жорстких 

листових #, синтетичних волокон) 

13.94.11-90.00 Волокон • Шпагат, мотузки, канати та троси з 
текстильних матеріалів (крім джуту та 

інших текстильних луб'яних волокон, 

сизалю, абаки чи інших жорстких 

листових волокон, синтетичних #) 

13.94.12-33.00 Волокон • Сітки рибальські готові, зі шпагату, 

мотузок або канатів з хімічних # (крім 

рибальських саків) 

13.94.12-35.00 Волокон • Сітки рибальські готові, із пряжі з 
хімічних # (крім рибальських саків) 

14.12.11-20.00 Волокон • Комплекти, чоловічі або хлопчачі, з 
бавовни чи хімічних #, виробничі та 

професійні 

14.12.11-30.00 Волокон • Піджаки (куртки) та блейзери., чоловічі 
чи хлопчачі, з бавовни чи хімічних #, 

виробничі та професійні 

14.12.12-40.00 Волокон • Штани, бриджі та шорти, чоловічі чи 

хлопчачі, з бавовни чи хімічних #, 

виробничі чи професійні 

14.12.12-50.00 Волокон • Комбінезони з нагрудником і шлейками, 

чоловічі або хлопчачі, з бавовни чи 

хімічних #, виробничі чи професійні 

14.12.21-20.00 Волокон • Комплекти, жіночі або дівчачі, з 
бавовни чи хімічних #, виробничі чи 

професійні 

14.12.21-30.00 Волокон • Жакети (куртки) та блейзери, жіночі або 

дівчачі, з бавовни чи хімічних #, 

виробничі чи професійні 

14.12.22-40.00 Волокон • Штани, бриджі та шорти, жіночі або 

дівчачі, з бавовни чи хімічних #, 

виробничі чи професійні 

14.12.22-50.00 Волокон • Комбінезони з нагрудником і шлейками, 

жіночі або дівчачі, з бавовни чи 

хімічних #, виробничі чи професійні 
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14.12.30-13.00 Волокон • Одяг чоловічий або хлопчачий, інший, з 
бавовни чи хімічних #, виробничий чи 

професійний 

14.12.30-23.00 Волокон • Одяг жіночий або дівчачий, інший, з 
бавовни чи хімічних #, виробничий чи 

професійний 

14.13.24-45.00 Волокон • Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі, 
з хімічних # (крім трикотажних чи 

в'язаних, виробничих чи професійних) 

14.13.24-49.00 Волокон • Штани, бриджі, шорти та комбінезони з 
нагрудником і шлейками, чоловічі або 

хлопчачі (крім виготовлених з вовни, 

бавовни та хімічних #, трикотажних) 

14.13.24-60.00 Волокон • Шорти, чоловічі або хлопчачі, з бавовни 

чи хімічних # (крім трикотажних) 

14.13.35-49.00 Волокон • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з 
вовни чи тонкого волосу тварин або 

хімічних # (крім трикотажних, 

виробничих чи професійних)) 

14.13.35-65.00 Волокон • Шорти, жіночі або дівчачі, з хімічних # 

(крім трикотажних) 

14.13.35-69.00 Волокон • Штани, бриджі, комбінезони з 
нагрудником та шлейками, жіночі або 

дівчачі, з текстилю (крім виготовлених з 
бавовни, вовни чи тонкого волосу 

тварин, хімічних #, трикотажних) 

14.14.24-89.00 Волокон • Майки, натільні фуфайки, труси, 

панталони, пеньюари, халати купальні, 
домашні й подібні вироби, жіночі або 

дівчачі, з текстилю (крім виготовлених з 
бавовни, хімічних #, трикотажних) 

14.31.10-33.00 Волокон • Колготки та панчохи, трикотажні, із 
синтетичних #, з лінійною щільністю 

одиничної пряжі менше ніж 67 

децитексів 

14.31.10-35.00 Волокон • Колготки та панчохи, трикотажні, із 
синтетичних #, з лінійною щільністю 

одиничної пряжі не менше ніж 67 

децитексів 

14.31.10-37.00 Волокон • Колготки та панчохи, з текстилю (крім 

трикотажних, із синтетичних #) 

14.39.10-55.00 Волокон • Джемпери та пуловери легкі 
тонков'язані з коміром-шалькою, 

коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком, з хімічних # 
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14.39.10-71.00 Волокон • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з 
хімічних # (крім легких тонков'язаних 

джемперів і пуловерів з коміром-

шалькою, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 

14.39.10-72.00 Волокон • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, жіночі або дівчачі, з 
хімічних # (крім легких тонков'язаних 

джемперів і пуловерів з коміром-

шалькою, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 

14.39.10-90.00 Волокон • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, з текстильних матеріалів 

(крім виготовлених з вовни чи тонкого 

волосу тварин, бавовни, хімічних #) 

15.11.52 Волокон • Шкіра композиційна на основі 
натуральної шкіри чи шкіряних # 

15.11.52-00.00 Волокон • Шкіра композиційна на основі 
натуральної шкіри чи шкіряних # 

17.12.2 Волокон • Серветки паперові туалетні, серветки 

для обличчя, рушники, скатертини-

серветки, целюлозна вата й полотна з 
целюлозних # 

17.12.14-10.00 Волокон • Папір і картон графічний: з часткою #, 

одержаних механічним способом, не 
більше ніж 10 мас. %, щільністю менше 
ніж 40 г/м2 

17.12.14-35.00 Волокон • Папір і картон графічний: з часткою #, 

одержаних механічним способом, не 
більше ніж 10 мас. %, щільністю більше 
ніж 40 г/м2, але не більше від 150 г/м2, у 

рулонах 

17.12.14-39.00 Волокон • Папір і картон графічний: з часткою #, 

одержаних механічним способом, не 
більше ніж 10 мас. %, щільністю більше 
ніж 40 г/м2, але не більше від 150 г/м2, в 

аркушах 

17.12.14-50.00 Волокон • Папір і картон графічний: з часткою #, 

одержаних механічним способом, не 
більше ніж 10 мас. %, щільністю більше 
ніж 150 г/м2 

17.12.14-70.00 Волокон • Папір і картон графічний: з часткою #, 

одержаних механічним способом, 

більше ніж 10 мас. % 
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17.12.20 Волокон • Серветки паперові туалетні, серветки 

для обличчя, рушники, скатертини-

серветки, целюлозна вата й полотна з 
целюлозних # 

17.12.73-35.00 Волокон • Папір-основа крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

фото-, термо-, електрочутливого паперу, 

щільністю не більше ніж 150 г/м2, з 
часткою #, одержаних механічним 

способом, не більше ніж 10 мас. % 

17.12.73-60.00 Волокон • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

писання, друкування, графічних робіт 
легкий, з часткою #, одержаних 

механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.73-75.00 Волокон • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

писання, друкування, графічних робіт у 

рулонах, інший, з часткою #, одержаних 

механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.73-79.00 Волокон • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

писання, друкування, графічних робіт в 

аркушах, з часткою #, одержаних 

механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

20.60.9 Волокон • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва штучних і синтетичних # 

20.60.24 Волокон • Мононитка зі штучних #; нитки 

стрічкові та подібні вироби зі штучних 

матеріалів 

20.60.24-00/00 Волокон • Мононитка зі штучних #; нитки 

стрічкові та подібні вироби зі штучних 

матеріалів 

20.60.99 Волокон • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва штучних і синтетичних # 

20.60.99-00.00 Волокон • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва штучних і синтетичних # 

23.14.12-93.00 Волокон • Вироби зі скловолокна, нетекстильних 

#, об'ємної пряжі, флока, інші 

23.14.12-99.00 Волокон • Вироби зі скловолокна, з текстильних # 

23.65.11 Волокон • Плити, блоки й подібні вироби з 
рослинних #, соломи, відходів деревини, 
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агломеровані з мінеральними 

зв'язувальними речовинами 

23.65.11-00.00 Волокон • Плити, блоки та подібні вироби з 
рослинних #, соломи, відходів деревини, 

агломеровані з мінеральними 

зв'язувальними речовинами 

23.65.12-20.00 Волокон • Вироби з азбестоцементу, цементу з 
волокнами целюлози чи з подібних 

сумішей # (азбесту, целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин з 
умістом азбесту 

23.65.12-20.00 Волокон • Вироби з азбестоцементу, цементу з 
волокнами целюлози чи з подібних 

сумішей волокон (азбесту, целюлози або 

інших рослинних #, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин з 
умістом азбесту 

23.65.12-20.00 Волокон • Вироби з азбестоцементу, цементу з 
волокнами целюлози чи з подібних 

сумішей волокон (азбесту, целюлози або 

інших рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих #) і 
цементу або інших гідравлічних 

зв'язувальних речовин з умістом азбесту 

23.65.12-40.00 Волокон • Листи, панелі, плитка та подібні вироби 

з цементу з волокнами целюлози чи з 
подібних сумішей # (целюлози або 

інших рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту 

23.65.12-40.00 Волокон • Листи, панелі, плитка та подібні вироби 

з цементу з волокнами целюлози чи з 
подібних сумішей волокон (целюлози 

або інших рослинних #, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту 

23.65.12-40.00 Волокон • Листи, панелі, плитка та подібні вироби 

з цементу з волокнами целюлози чи з 
подібних сумішей волокон (целюлози 
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або інших рослинних волокон, 

синтетичних полімерів, скляних чи 

металевих #) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту 

23.65.12-40.00 Волокон • Листи, панелі, плитка та подібні вироби 

з цементу з волокнами целюлози чи з 
подібних сумішей волокон (целюлози 

або інших рослинних волокон, 

синтетичних полімерів, скляних чи 

металевих #) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту 

23.65.12-60.00 Волокон • Труби, трубки та фітинги для труб і 
трубок з цементу з волокнами целюлози 

чи з подібних сумішей # (целюлози або 

інших рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту 

23.65.12-60.00 Волокон • Труби, трубки та фітинги для труб і 
трубок з цементу з волокнами целюлози 

чи з подібних сумішей волокон 

(целюлози або інших рослинних #, 

синтетичних полімерів, скляних чи 

металевих волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту 

23.65.12-60.00 Волокон • Труби, трубки та фітинги для труб і 
трубок з цементу з волокнами целюлози 

чи з подібних сумішей волокон 

(целюлози або інших рослинних 

волокон, синтетичних полімерів, 

скляних чи металевих #) і цементу або 

інших гідравлічних зв'язувальних 

речовин, без умісту азбесту 

23.65.12-80.00 Волокон • Вироби з цементу з волокнами 

целюлози чи з подібних сумішей # 

(целюлози або інших рослинних 

волокон, синтетичних полімерів, 

скляних чи металевих волокон) і 
цементу або інших гідравлічних 

зв'язувальних речовин, без умісту 

азбесту (крім листів, панелей, плитки й 

подібних виробів, зокрема труб, трубок і 
фітингів для труб і трубок) 

23.65.12-80.00 Волокон • Вироби з цементу з волокнами 
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целюлози чи з подібних сумішей 

волокон (целюлози або інших 

рослинних #, синтетичних полімерів, 

скляних чи металевих волокон) і 
цементу або інших гідравлічних 

зв'язувальних речовин, без умісту 

азбесту (крім листів, панелей, плитки й 

подібних виробів, зокрема труб, трубок і 
фітингів для труб і трубок) 

23.65.12-80.00 Волокон • Вироби з цементу з волокнами 

целюлози чи з подібних сумішей 

волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих #) і 
цементу або інших гідравлічних 

зв'язувальних речовин, без умісту 

азбесту (крім листів, панелей, плитки й 

подібних виробів, зокрема труб, трубок і 
фітингів для труб і трубок) 

23.99.19-80.00 Волокон • Вироби з торфу (зокрема листи, 

оболонки циліндрів і горщики для 

вирощування рослин), крім текстильних 

виробів з торфяних # 

27.31.11 Волокон • Кабелі волоконно-оптичні у формі 
оптичних # в індивідуальних захисних 

оболонках 

27.31.11-00.00 Волокон • Кабелі волоконно-оптичні у формі 
оптичних # в індивідуальних захисних 

оболонках 

27.31.12 Волокон • Волокна оптичні та пучки оптичних #; 

кабелі волоконно-оптичні (крім 

складених із волокон в індивідуальних 

оболонках) 

27.31.12 Волокон • Волокна оптичні та пучки оптичних 

волокон; кабелі волоконно-оптичні 
(крім складених із # в індивідуальних 

оболонках) 

27.31.12-00.00 Волокон • Волокна оптичні та пучки оптичних #; 

кабелі волоконно-оптичні (крім 

складених із волокон в індивідуальних 

оболонках) 

27.31.12-00.00 Волокон • Волокна оптичні та пучки оптичних 

волокон; кабелі волоконно-оптичні 
(крім складених із # в індивідуальних 

оболонках) 

28.94.11 Волокон • Машини для екструдування, 
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витягування, текстурування чи різання 

штучних текстильних матеріалів; 

машини для підготування текстильних # 

28.94.11-00.00 Волокон • Машини для екструдування, 

витягування, текстурування чи різання 

штучних текстильних матеріалів; 

машини для підготування текстильних # 

27.31.9 Волоконно-оптичних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # кабелів 

27.31.99 Волоконно-оптичних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # кабелів 

27.31.99-00.00 Волоконно-оптичних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # кабелів 

27.31 Волоконно-оптичні • Кабелі # 

27.31.1 Волоконно-оптичні • Кабелі # 

27.31.11 Волоконно-оптичні • Кабелі # у формі оптичних волокон в 

індивідуальних захисних оболонках 

27.31.11-00.00 Волоконно-оптичні • Кабелі # у формі оптичних волокон в 

індивідуальних захисних оболонках 

27.31.12 Волоконно-оптичні • Волокна оптичні та пучки оптичних 

волокон; кабелі # (крім складених із 
волокон в індивідуальних оболонках) 

27.31.12-00.00 Волоконно-оптичні • Волокна оптичні та пучки оптичних 

волокон; кабелі # (крім складених із 
волокон в індивідуальних оболонках) 

13.10.24 Волос • Вовна та тонкий чи грубий # тварин, 

кардочесані чи гребенечесані 

13.10.24-00.00 Волос • Вовна та тонкий чи грубий # тварин, 

кардочесані чи гребенечесані 

13.20.32-40.00 Волосом • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, змішаних головним чином або 

винятково з кардочесаною вовною чи 

кардочесаним тонким # тварин 

13.20.32-50.00 Волосом • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, змішаних головним чином або 

винятково з гребенечесаною вовною чи 

гребенечесаним тонким # тварин 

13.94.12-53.00 Волосся • Сітки готові, зі шпагату, тросу чи канату 

з нейлону чи інших поліамідів (крім 

сіткового полотна в куску, в'язаного 

гачком, сіток для #, сіток для різних 

видів спорту та рибальських сіток) 
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13.94.12-55.00 Волосся • Сітки готові, з нейлону чи інших 

поліамідів (крім сіткового полотна в 

куску, в'язаного гачком, сіток для #, 

сіток для різних видів спорту та 

рибальських сіток, сіток зі шпагату, 

тросу чи канату) 

14.19.42 Волосся • Капелюхи та інші наголовні убори з 
фетру, плетені чи виготовлені 
сполученням смужок з будь-якого 

матеріалу, трикотажні або виготовлені з 
мережива, чи іншого текстильного 

полотна в куску; сітки для # 

14.19.42-70.00 Волосся • Капелюхи та інші наголовні убори, 

трикотажні або виготовлені з мережива, 
фетру чи іншого текстильного полотна в 

куску (але не у вигляді смужок); сітки 

для # з будь-якого матеріалу 

20.42.16 Волосся • Шампуні, лаки для #, засоби для 

тривалого завивання чи розпрямлення 

волосся 

20.42.16 Волосся • Шампуні, лаки для волосся, засоби для 

тривалого завивання чи розпрямлення # 

20.42.16-50.00 Волосся • Засоби для тривалого завивання чи 

розпрямлення # 

20.42.16-70.00 Волосся • Лаки для # 

20.42.17 Волосся • Лосьйони та інші засоби для #, н. в. і. у. 

20.42.17.00.00 Волосся • Лосьйони та інші засоби для #, н. в. і. у. 

20.42.19-90.00 Волосся • Засоби індивідуальні інші (зокрема 
парфумні, туалетні, для видалення #) 

22.29.29-90.00 Волосся • Гребінці, заколки для # та подібні 
вироби з ґуми чи пластмаси (крім 

електронагрівальних перукарських 

апаратів) 

25.71.13-70.00 Волосся • Ножі для розколювання, подрібнювання 

та рублення і ножі для м'ясників, ручні 
машинки для підстригання # й подібні 
вироби для стрижки 

27.51.22 Волосся • Електробритви, машинки для видаляння 

#, машинки для підстригання волосся, з 
умонтованим електродвигуном 

27.51.22 Волосся • Електробритви, машинки для видаляння 

волосся, машинки для підстригання #, з 
умонтованим електродвигуном 
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27.51.22-00.00 Волосся • Електробритви, машинки для видаляння 

#, машинки для підстригання волосся, з 
умонтованим електродвигуном 

27.51.22-00.00 Волосся • Електробритви, машинки для видаляння 

волосся, машинки для підстригання #, з 
умонтованим електродвигуном 

27.51.23-13.00 Волосся • Сушарки для # електричні, 
шоломоподібні 

27.51.23-15.00 Волосся • Сушарки для # електричні, крім 

шоломоподібних 

27.51.23-30.00 Волосся • Апарати електронагрівальні перукарські 
(зокрема бігуді та щипці для завивання 

#), крім фенів і шоломоподібних 

сушарок 

27.51.30-50.00 Волосся • Частини електробритв і машинок для 

підстригання # з умонтованим 

електродвигуном 

32.91.12 Волосся • Щітки зубні, щітки для # та інші 
туалетні щітки для особистої гігієни; 

пензлі художні, пензлики для писання 

та пензлики для нанесення косметики 

32.91.12-35.00 Волосся • Щітки для # 

32.91.12-37.00 Волосся • Помазки для гоління та туалетні щітки 

для особистої гігієни (крім щіток зубних 

і щіток для #) 

32.99.3 Волосся • Вироби з # людини, волосу тварин; 

подібні вироби з текстильних матеріалів 

32.99.30 Волосся • Вироби з # людини, волосу тварин; 

подібні вироби з текстильних матеріалів 

32.99.30-00.00 Волосся • Вироби з # людини, волосу тварин; 

подібні вироби з текстильних матеріалів 

32.99.52 Волосся • Гребінці, заколки на # та подібні 
вироби; шпильки на волосся; бігуді; 
аерозолі ароматичні та їхні насадки та 
головки 

32.99.52 Волосся • Гребінці, заколки на волосся та подібні 
вироби; шпильки на #; бігуді; аерозолі 
ароматичні та їхні насадки та головки 

32.99.52-20.00 Волосся • Гребінці, затискачі на # та подібні 
вироби (крім ебонітових або 

пластмасових, апаратів 

електротермічних перукарських) 

32.99.52-50.00 Волосся • Шпильки на #; затискачі для завивання, 
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щипці для завивання, бігуді та подібні 
вироби та їх частини (крім апаратів 

електротермічних перукарських) 

13.10.83-33.00 Волоссям • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних волокон менше ніж 85 мас. 
% (крім ниток для шиття), змішаних з 
кардочесаною вовною чи кардочесаним 

тонким # тварин, не розфасована для 

роздрібної торгівлі 

13.10.83-36.00 Волоссям • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних волокон менше ніж 85 мас. 
% (крім ниток для шиття), змішаних з 
гребенечесаною вовною чи 

гребенечесаним тонким # тварин, не 
розфасована для роздрібної торгівлі 

10.91-00.00 Волосу • Сировина відновлена, з вовни, тонкого 

чи грубого # тварин, розпушена 

13.10.5 Волосу • Пряжа вовняна, розфасована чи не 

розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з тонкого чи грубого # тварин або 

кінського волосу 

13.10.5 Волосу • Пряжа вовняна, розфасована чи не 

розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з тонкого чи грубого волосу 

тварин або кінського # 

13.10.23 Волосу • Пачоси вовни чи тонкого # тварин 

13.10.23-00.00 Волосу • Пачоси вовни чи тонкого # тварин 

13.10.50 Волосу • Пряжа вовняна, розфасована чи не 

розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з тонкого чи грубого # тварин або 

кінського волосу 

13.10.50 Волосу • Пряжа вовняна, розфасована чи не 

розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з тонкого чи грубого волосу 

тварин або кінського # 

13.10.50-10.00 Волосу • Пряжа з кардочесаної вовни чи 

кардочесаного тонкого # тварин, не 
розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.50-30.00 Волосу • Пряжа з гребенечесаної вовни чи 

гребенечесаного тонкого # тварин, не 
розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.50-50.00 Волосу • Пряжа з вовни чи тонкого # тварин, 

розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.91 Волосу • Сировина відновлена з вовни, тонкого 
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чи грубого # тварин розпушена 

13.20.12 Волосу • Тканини з кардочесаної чи 

гребенечесаної вовни, тонкого чи 

грубого # тварин або кінського волосу 

13.20.12 Волосу • Тканини з кардочесаної чи 

гребенечесаної вовни, тонкого чи 

грубого волосу тварин або кінського # 

13.20.12-30.00 Волосу • Тканини з кардочесаної вовни чи 

кардочесаного тонкого # тварин 

13.20.12-60.00 Волосу • Тканини з гребенечесаної вовни чи 

гребенечесаного тонкого # тварин; 

тканини з грубого волосу тварин 

13.20.12-60.00 Волосу • Тканини з гребенечесаної вовни чи 

гребенечесаного тонкого волосу тварин; 

тканини з грубого # тварин 

13.20.32-90.00 Волосу • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, змішаних з іншими 

матеріалами, крім вовни, тонкого # 

тварин чи бавовни 

13.30.11-22.00 Волосу • Фарбування пряжі з вовни, тонкого чи 

грубого # тварин і кінського волосу 

13.30.11-22.00 Волосу • Фарбування пряжі з вовни, тонкого чи 

грубого волосу тварин і кінського # 

13.30.12-20.00 Волосу • Вибілювання тканин з вовни, тонкого чи 

грубого # тварин або кінського волосу 

13.30.12-20.00 Волосу • Вибілювання тканин з вовни, тонкого чи 

грубого волосу тварин або кінського # 

13.30.13-20.00 Волосу • Фарбування тканин з вовни, тонкого чи 

грубого # тварин або кінського волосу 

13.30.13-20.00 Волосу • Фарбування тканин з вовни, тонкого чи 

грубого волосу тварин або кінського # 

13.30.14-20.00 Волосу • Нанесення малюнків на тканинах з 
вовни, тонкого чи грубого # тварин або 

кінського волосу 

13.30.14-20.00 Волосу • Нанесення малюнків на тканинах з 
вовни, тонкого чи грубого волосу 

тварин або кінського # 

13.30.19-20.00 Волосу • Обробляння кінцеве тканин з вовни, 

тонкого чи грубого # тварин або 

кінського волосу (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-20.00 Волосу • Обробляння кінцеве тканин з вовни, 
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тонкого чи грубого волосу тварин або 

кінського # (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

13.92.11-30.00 Волосу • Ковдри та дорожні пледи (крім 

електричних ковдр), з вовни чи тонкого 

# тварин 

13.92.11-90.00 Волосу • Ковдри та дорожні пледи (крім 

електричних ковдр), з текстильних 

матеріалів (крім виготовлених з вовни 

чи тонкого # тварин, із синтетичних 

волокон) 

14.13.24-44.00 Волосу • Штани, бриджі та шорти, чоловічі або 

хлопчачі, з вовни чи тонкого # тварин 

(крім трикотажних, виробничих чи 

професійних) 

14.13.35-49.00 Волосу • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з 
вовни чи тонкого # тварин або хімічних 

волокон (крім трикотажних, виробничих 

чи професійних)) 

14.13.35-63.00 Волосу • Комбінезони з нагрудником та 
шлейками, жіночі або дівчачі, з 
текстилю (крім виготовлених з бавовни, 

трикотажних, виробничих чи 

професійних) та шорти, жіночі або 

дівчачі, з вовни чи тонкого # тварин 

(крім трикотажних) 

14.13.35-69.00 Волосу • Штани, бриджі, комбінезони з 
нагрудником та шлейками, жіночі або 

дівчачі, з текстилю (крім виготовлених з 
бавовни, вовни чи тонкого # тварин, 

хімічних волокон, трикотажних) 

14.39.10-31.00 Волосу • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з 
вовни чи тонкого # тварин (крім светрів 

і пуловерів з умістом не менше ніж 50 

мас. % вовни та масою не менше ніж 

600 г) 

14.39.10-32.00 Волосу • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, жіночі або дівчачі, з вовни 

чи тонкого # тварин (крім светрів і 
пуловерів з умістом не менше ніж 50 

мас. % вовни та масою не менше ніж 

600 г) 

14.39.10-90.00 Волосу • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, з текстильних матеріалів 

(крім виготовлених з вовни чи тонкого # 
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тварин, бавовни, хімічних волокон) 

32.99.3 Волосу • Вироби з волосся людини, # тварин; 

подібні вироби з текстильних матеріалів 

32.99.30 Волосу • Вироби з волосся людини, # тварин; 

подібні вироби з текстильних матеріалів 

32.99.30-00.00 Волосу • Вироби з волосся людини, # тварин; 

подібні вироби з текстильних матеріалів 

15.11.3 Волосяного • Шкіра зі шкур великої рогатої худоби 

чи тварин родини конячих, без # 

покриву 

15.11.4 Волосяного • Шкіра зі шкур овець, кіз або свиней, без 
# покриву 

15.11.31 Волосяного • Шкіра із цілих шкур великої рогатої 
худоби, без # покриву 

15.11.31-00.00 Волосяного • Шкіра із цілих шкур великої рогатої 
худоби, без # покриву 

15.11.32 Волосяного • Шкіра з нецілих шкур великої рогатої 
худоби, без # покриву 

15.11.32-00.00 Волосяного • Шкіра з нецілих шкур великої рогатої 
худоби, без # покриву 

15.11.33 Волосяного • Шкіра зі шкур тварин родини конячих, 

без # покриву 

15.11.33-00.00 Волосяного • Шкіра зі шкур тварин родини конячих, 

без # покриву 

15.11.42 Волосяного • Шкіра зі шкур кіз або козенят, без # 

покриву 

15.11.42-30.00 Волосяного • Шкіра зі шкур кіз або козенят, без # 

покриву, дублена чи додублена, але без 
подальшого оброблення (крім замші) 

15.11.42-50.00 Волосяного • Шкіра зі шкур кіз або козенят, без # 

покриву, вичинена під пергамент або 

додатково оброблена після дублення 

(крім замші, лакової шкіри, ламінованої 
лакової та металізованої шкіри) 

15.11.43-30.00 Волосяного • Шкіра зі шкур свиней, без # покриву, 

дублена, але без подальшого 

оброблення 

15.11.43-50.00 Волосяного • Шкіра зі шкур свиней, без # покриву, 

вичинена під пергамент або додатково 

оброблена після дублення (крім лакової 
шкіри, ламінованої лакової та 
металізованої шкіри) 
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15.11.51 Волосяного • Шкіра зі шкур інших тварин, без # 

покриву 

15.11.51-00.00 Волосяного • Шкіра зі шкур інших тварин, без # 

покриву 

24.10.62 Волочіння • Бруски та прутки зі сталі, інші, без 
подальшого обробляння, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого # чи 

пресування, чи піддані крученню після 

прокатування 

24.10.64 Волочіння • Бруски та прутки з нержавкої сталі, 
інші, без подальшого обробляння, крім 

кування, гарячого прокатування, 

гарячого # чи пресування, чи піддані 
крученню після прокатування 

24.10.66 Волочіння • Бруски та прутки з іншої легованої 
сталі, інші, без подальшого обробляння, 

крім кування, гарячого прокатування, 

гарячого # чи пресування, чи піддані 
крученню після прокатування 

24.10.71 Волочіння • Профілі незамкнуті з нелегованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, гарячого # чи 

пресування 

24.10.71-40.00 Волочіння • Профілі незамкнуті з нелегованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, гарячого # чи 

пресування, інші 

24.10.72 Волочіння • Профілі незамкнуті з нержавкої сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, гарячого # чи 

пресування 

24.10.72-00.00 Волочіння • Профілі незамкнуті з нержавкої сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, гарячого # чи 

пресування 

24.10.73 Волочіння • Профілі незамкнуті з іншої легованої 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, гарячого # чи 

пресування 

24.10.73-00.00 Волочіння • Профілі незамкнуті з іншої легованої 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, гарячого # чи 

пресування 

28.41.34-10.00 Волочіння • Верстати для # прутків, труб, профілів, 

дроту чи подібних металевих виробів, 
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металокераміки та керметів 

28.41.34-50.00 Волочіння • Верстати для виготовляння виробів з 
дроту (крім верстатів для # та 

нарізенакочувальних верстатів) 

26.51.43-55.00 Вольтметри • # 

26.51.43-59.00 Вольтметрів • Прилади й апаратура неелектронні для 

вимірювання чи контролювання 

напруги, струму, опору або потужності, 
без записувального пристрою (крім 

мультиметрів, #) 

26.51.45-59.00 Вольтметрів • Прилади й апаратура неелектронні без 
записувального пристрою для 

вимірювання чи перевіряння 

коефіцієнтів підсилення (крім 

мультиметрів і #) 

26.51.63-70.00 Вольтметрів • Лічильники подання чи вироблення 

електроенергії (зокрема калібрувальні), 
крім #, амперметрів, ватметрів і 
подібних виробів 

24.45.30-13.00 Вольфрам • # і вироби з нього (крім відходів і 
брухту), н. в. і. у. 

20.13.51-10.00 Вольфрамати • Манганіти, манганати та перманганати; 

молібдати; # 

20.13.51-75.00 Вольфраматів • Солі оксометалевих та 

пероксометалевих кислот (крім 

хроматів, дихроматів, пероксохроматів, 

манганітів, манганатів, перманганатів, 

молібдатів, #) 

27.40.12 Вольфрамовою • Лампи галогенні з # ниткою, крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних 

ламп 

27.40.12-50.00 Вольфрамовою • Лампи галогенні з # ниткою до 

мотоциклів і автомобілів (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних 

ламп) 

27.40.12-93.00 Вольфрамовою • Лампи галогенні з # ниткою на напругу 

більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних 

ламп, ламп до мотоциклів і автомобілів) 

27.40.12-95.00 Вольфрамовою • Лампи галогенні з # ниткою на напругу 

не більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних 

ламп, ламп до мотоциклів і автомобілів) 

27.40.14-60.00 Вольфрамовою • Лампи розжарювання до мотоциклів і 
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автомобілів (крім герметичних ламп 

спрямованого світла, галогенних ламп з 
# ниткою) 

25.11.23-30.00 Ворота • Водозливи, шлюзи, # судноплавних 

шлюзів, дебаркадери, стаціонарні доки 

та інші конструкції для морських або 

річкових споруд, із заліза чи сталі 

25.73.30-33.00 Вороток • Ключі гайкові ручні нерозвідні (зокрема 

гайкові ключі з торсіометрами), крім # 

25.73.30-35.00 Вороток • Ключі гайкові ручні розвідні (зокрема 

гайкові ключі з торсіометрами), крім # 

13.30.12-70.00 Ворсових • Вибілювання # і синельних тканин (крім 

тканин махрових на рушники й 

подібних махрових бавовняних тканин, 

вузьких тканин) 

13.30.13-70.00 Ворсових • Фарбування # й синельних тканин (крім 

тканин махрових на рушники й 

подібних махрових бавовняних тканин, 

вузьких тканин) 

13.30.13-80.00 Ворсових • Фарбування # і синельних тканин (крім 

полотен текстильних з прошивним 

ворсом) 

13.30.14-70.00 Ворсових • Нанесення малюнків на # тканинах і 
синельних тканинах (крім махрових 

тканин на рушники й подібних 

махрових бавовняних тканин, вузьких 

тканин) 

13.30.19-70.00 Ворсових • Обробляння кінцеве (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) # 

тканин і синельних тканин (крім 

махрових тканин на рушники й 

подібних махрових бавовняних тканин, 

вузьких тканин) 

13.91.19-10.00 Ворсових • Тканини трикотажні машинного або 

ручного в'язання (крім # полотен) 

13.20.45 Ворсом • Полотна текстильні з прошивним #, 

крім килимів 

13.20.45-00.00 Ворсом • Полотна текстильні з прошивним #, 

крім килимів 

13.30.12-80.00 Ворсом • Вибілювання махрових тканин на 
рушники й подібних махрових тканин 

(крім полотен текстильних з прошивним 

#) 

13.30.13-80.00 Ворсом • Фарбування ворсових і синельних 
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тканин (крім полотен текстильних з 
прошивним #) 

13.30.14-80.00 Ворсом • Нанесення малюнків на махрових 

тканинах на рушники та на подібних 

махрових полотнах (крім текстильних 

полотен з прошивним #) 

13.30.19-80.00 Ворсом • Обробляння кінцеве (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

махрових тканин на рушники й 

подібних махрових полотен (крім 

текстильних полотен з прошивним #) 

10.41.7 Воски • # рослинні (крім тригліцеридів); дегра, 
залишки після обробляння жирових 

речовин або тваринних чи рослинних 

восків 

10.41.71 Воски • # рослинні (крім тригліцеридів) 

10.41.71-00.00 Воски • # рослинні (крім тригліцеридів) 

20.41.4 Воски • Препарати пахучі, # та інші засоби для 

чищення 

20.41.42 Воски • # штучні та готові воски 

20.41.42 Воски • Воски штучні та готові # 

20.41.42-70.00 Воски • # штучні та готові з поліетиленгліколю 

20.41.42-80.00 Воски • # штучні та готові (зокрема сургучі), 
крім виготовлених з поліетиленгліколю 

10.41.7 Восків • Воски рослинні (крім тригліцеридів); 

дегра; залишки після обробляння 

жирових речовин або тваринних чи 

рослинних # 

10.41.72 Восків • Дегра; залишки після обробляння 

жирових речовин або тваринних чи 

рослинних # 

10.41.72-00.00 Восків • Дегра; залишки після обробляння 

жирових речовин або тваринних чи 

рослинних # 

20.41.43-30.00 Восків • Засоби полірувальні, креми та подібні 
препарати для доглядання за взуттям 

або шкірою (крім штучних і готових #) 

20.41.43-50.00 Восків • Засоби полірувальні, креми та подібні 
препарати для доглядання за 
дерев'яними меблями, підлогами чи 

іншими дерев'яними поверхнями (крім 

штучних і готових #) 
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20.41.43-70.00 Восків • Засоби полірувальні та подібні 
препарати (крім штучних і готових #, 

засобів для полірування металевих 

поверхонь) 

17.12.6 Восківка • Пергамент рослинний, папір 

жиронепроникний, # й калька та інші 
глазуровані прозорі чи напівпрозорі 
папери 

17.12.60 Восківка • Пергамент рослинний, папір 

жиронепроникний, # й калька та інші 
глазуровані прозорі чи напівпрозорі 
папери 

17.12.60-00.00 Восківка • Пергамент рослинний, папір 

жиронепроникний, # й калька та інші 
глазуровані прозорі чи напівпрозорі 
папери 

17.12.77-70.00 Воском • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 

крейдовані, просочені чи покриті #, 

парафіновим воском, стеарином, олією 

чи гліцерином 

17.12.77-70.00 Воском • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 

крейдовані, просочені чи покриті 
воском, парафіновим #, стеарином, 

олією чи гліцерином 

32.99.59-40.00 Воску • Матеріали рослинного чи мінерального 

походження; вироби сформовані з #, 

стеарину 

32.99.54 Вощені • Свічки, ґноти # та подібні вироби 

32.99.54-00.00 Вощені • Свічки, ґноти # та подібні вироби 

23.70.12-30.00 Вписано • Плитка, кубики для мозаїки й подібні 
вироби з природного каменю 

прямокутної або непрямокутної форми 

(зокрема квадратної), найбільшу грань 

яких може бути # у квадрат із стороною 

розміром менше ніж 7 см; гранули, 

дрібняк і порошок, штучно забарвлені 

23.70.12-60.00 Вписано • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього, з граніту 

(крім плитки, кубиків і подібних 

виробів, найбільшу грань яких може 
бути # у квадрат із стороною менше ніж 

7 см, бруківки, бордюрного каменю та 

плит для брукування) 

23.70.12-70.00 Вписано • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього (крім 
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плитки, кубиків і подібних виробів, 

найбільшу грань яких може бути # у 

квадрат із стороною менше ніж 7 см, з 
граніту чи сланцю) 

26.40.6 Вправністю • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з # чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

26.40.60 Вправністю • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з # чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

26.40.60-00.00 Вправністю • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з # чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

25.72.13-70.00 Врізних • Частини до висячих замків, # замків і до 

шпінгалетів і рам зі шпінгалетами, з 
недорогоцінних металів 

25.72.11 Врізні • Замки висячі та # до автотранспортних 

засобів і до меблів, з недорогоцінних 

металів 

28.30.5 Врожаю • Машини для збирання # 

28.30.59 Врожаю • Машини для збирання та обмолоту #, н. 

в. і. у. 

28.30.91 Врожаю • Частини машин для збирання й 

обмолоту #, н. в. і. у. 

28.30.91-00.00 Врожаю • Частини машин для збирання й 

обмолоту #, н. в. і. у. 

28.92.12 Врубові • Машини # для добування вугілля чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі 
машини; машини бурильні чи 

прохідницькі, інші 

28.92.12-33.00 Врубові • Машини # для добування вугілля чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі 
машини, самохідні 

28.92.12-35.00 Врубові • Машини # для добування вугілля чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі 
машини, інші (крім самохідних) 

12.00.11-30.11 Вручну • Сигари, сигари з обрізаними кінцями 

(черут) та сигарили з умістом тютюну, 
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виготовлені # 

23.91.11-90.00 Вручну • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги інші та інші подібні вироби, без 
обрамлення; камені для заточування та 
полірування # 

28.29.13 Всмоктувальні • Фільтри мастильні, паливні та # 

повітряні до двигунів внутрішнього 

згоряння 

28.29.13-50.00 Всмоктувальні • Фільтри # повітряні до двигунів 

внутрішнього згоряння 

23.12.11 Вставлене • Скло листове, гнуте, грановане, 

гравіроване, свердлене, емальоване чи 

оброблене іншим способом, але не # в 

раму чи оправу 

23.12.11-50.00 Вставлене • Скло оптичне підкатегорій 23.11.11, 

23.11.12, гнуте, грановане, гравіроване, 
свердлене, емальоване чи оброблене 
іншим способом, але не # в раму чи 

оправу 

23.12.11-90.00 Вставлене • Скло інше підкатегорій 23.11.11, 

23.11.12, гнуте, грановане, гравіроване, 
свердлене, емальоване чи оброблене 
іншим способом, але не # в раму чи 

оправу 

25.73.20-50.00 Вставними • Полотна до циркулярних пилок з 
несталевою робочою частиною (зі # 

зубцями чи сегментами зубчатими, а 
також частини) 

28.92.12-55.00 Встановлені • Машини бурильні чи прохідницькі 
(зокрема # на платформах, 

використовувані для добування нафти 

та природного газу), крім самохідних 

26.30.40-10.00 Встановлення • Антени телескопічні та гнучкі до 

портативних пристроїв або до апаратури 

для # в моторних транспортних засобах, 

призначені винятково або переважно 

для використання з апаратурою 

підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 

20.40.34, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 

26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 

26.51.20 28.23.21, 28.23.22 

28.13.11-25.00 Встановлення • Помпи для дозування рідин з 
витратомірами чи такі, у яких 

передбачено # витратомірів (крім помп 

для пального чи мастильних матеріалів) 
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28.22.14-60.00 Встановлення • Машини та механізми підіймальні, 
призначені для # на дорожніх 

автотранспортних засобах 

26.40.42-35.00 Встановлювання • Гучномовці окремі, умонтовані в корпус 

(зокрема рами та шафи, призначені для 

# гучномовців) 

26.40.42-37.00 Встановлювання • Комплекти гучномовців, умонтовані в 

один корпус (зокрема рами та шафи, 

призначені для # гучномовців) 

26.40.42-39.00 Встановлювання • Гучномовці (зокрема головки 

гучномовців, рами та шафи, призначені 
для # гучномовців), крім умонтованих у 

корпус 

28.30.60-50.00 Встановлюють • Розбризкувачі та розкидачі, що їх # на 
тракторі чи яких тягне трактор (крім 

пристроїв для поливання) 

24.20.40-50.00 Встик • Коліна, вузли, муфти, втулки та інші 
фітинги для зварювання # для труб і 
трубок зі сталі (крім виливаних 

фітингів) 

24.20.40-73.00 Встик • Коліна й вузли для зварювання # для 

труб і трубок зі сталі (крім виливаних 

фітингів) 

24.20.40-75.00 Встик • Фітинги для зварювання # для труб і 
трубок, інші коліна та вузли зі сталі 
(крім виливаних фітингів) 

24.42.11-55.00 Вторинній • Сплави алюмінієві необроблені у # 

формі (крім алюмінієвих порошку та 

луски) 

24.20.40-30.00 Втулки • Коліна, вузли, муфти, # та інші фітинги 

нарізні для труб і трубок зі сталі (крім 

виливаних фітингів) 

24.20.40-50.00 Втулки • Коліна, вузли, муфти, # та інші фітинги 

для зварювання встик для труб і трубок 

зі сталі (крім виливаних фітингів) 

24.42.26-70.00 Втулки • Фітинги для труб і трубок з алюмінію 

(зокрема муфти, коліна та #), крім 

фітингів з вентилями, кранами і 
клапанами, підвісок для підтримання 

труб, болтів, гайок 

24.44.26-50.00 Втулки • Фітинги для труб і трубок з міді й 

мідних сплавів, зокрема муфти, коліна, 

ніпелі, штуцери та #, крім болтів і гайок, 

використовуваних для складання чи 

кріплення труб і трубок, фітингів з 
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кранами, клапанами 

25.99.29-63.00 Втулки • Пластини, листи та стрічки з олова, 
завтовшки більше ніж 0,2 мм, фольга з 
олова (з основою чи без основи на 

папері, картоні чи іншому подібному 

матеріалі), завтовшки не більше ніж 0,2 

мм (крім на основі); порошок і 
пластивці з олова; труби, трубки та 
фітинги до труб і трубок (наприклад, 

муфти, коліна та #), з олова 

25.99.29-71.00 Втулки • Труби, трубки та фітинги до труб і 
трубок (наприклад, муфти, коліна та #), 

з цинку 

25.99.29-75.00 Втулки • Труби, трубки та фітинги до труб і 
трубок (наприклад, муфти, коліна та #), 

зі свинцю 

28.49.21-10.00 Втулки • Оправки, цангові патрони та # до 

верстатів і ручних інструментів 

30.92.30-30.00 Втулкових • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, # гальм, кривошипного 

механізму педалей, зірочки заднього 

колеса з вільним ходом до двоколісних 

велосипедів, інших видів велосипедів 

без двигуна та візків 

28.49.21-30.00 Втулок • Пристрої для кріплення інструментів 

для токарних верстатів (крім оправок, 

цангових патронів і #) 

30.92.30-30.00 Втулок • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних # заднього колеса з вільним 

ходом, втулкових гальм, кривошипного 

механізму педалей, зірочки заднього 

колеса з вільним ходом до двоколісних 

велосипедів, інших видів велосипедів 

без двигуна та візків 

14.19.19-60.00 Вуалей • Аксесуари та деталі одягу, трикотажні 
(крім рукавичок, рукавиць, мітенок, 

шалей, шарфів, хусток, кашне, мантилей 

і #) 

14.19.23-93.00 Вуалей • Аксесуари одягу, з текстилю (крім 

трикотажних шалей, шарфів, хусток і 
кашне, мантилей і #, краваток, краваток-

метеликів і хусток-краваток, рукавичок, 

рукавиць і мітенок) 

23.14.12 Вуалі • Тканини тонкі (#), сітки, мати, матраци, 

панелі та інші вироби зі скловолокна, 
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крім тканих склотканин 

23.14.12-30.00 Вуалі • Тканини тонкі (#) зі скловолокна 

(зокрема зі скловати) 

19.10.1 Вугілля • Кокс і напівкокс з кам'яного #, лігніту й 

торфу; вугілля ретортне 

19.10.1 Вугілля • Кокс і напівкокс з кам'яного вугілля, 

лігніту й торфу; # ретортне 

19.10.10 Вугілля • Кокс і напівкокс з кам'яного #, лігніту й 

торфу; вугілля ретортне 

19.10.10 Вугілля • Кокс і напівкокс з кам'яного вугілля, 

лігніту й торфу, # ретортне 

19.10.10-00.00 Вугілля • Кокс і напівкокс з кам'яного #, лігніту й 

торфу; вугілля ретортне 

19.10.10-00.00 Вугілля • Кокс і напівкокс з кам'яного вугілля, 

лігніту й торфу; # ретортне 

19.20.11 Вугілля • Брикети, котуни й подібні види 

твердого палива, одержані з кам'яного # 

19.20.11-00.00 Вугілля • Брикети, котуни й подібні види 

твердого палива, одержані з кам'яного # 

20.12.22-70.00 Вугілля • Речовини фарбувальні рослинного чи 

тваринного походження та препарати, 

виготовлені на їхній основі (зокрема 

фарбувальні екстракти), крім 

тваринного # 

20.14.71-20.00 Вугілля • Продукти мінеральні природні 
активовані; # тваринне 

20.14.72 Вугілля • # деревне 

20.14.72-00.00 Вугілля • # деревне 

20.59.54 Вугілля • # активоване 

20.59.54-00.00 Вугілля • # активоване 

28.92.12 Вугілля • Машини врубові для добування # чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі 
машини; машини бурильні чи 

прохідницькі, інші 

28.92.12-33.00 Вугілля • Машини врубові для добування # чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі 
машини, самохідні 

28.92.12-35.00 Вугілля • Машини врубові для добування # чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі 
машини, інші (крім самохідних) 
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27.90.13-90.00 Вугільних • Вироби з графіту чи інших видів 

вуглецю для використання в 

електротехніці (крім # електродів і 
вугільних щіток) 

27.90.13-90.00 Вугільних • Вироби з графіту чи інших видів 

вуглецю для використання в 

електротехніці (крім вугільних 

електродів і # щіток) 

27.90.13 Вугільні • Електроди # та інші вироби з графіту чи 

інших видів вуглецю для використання 

в електротехніці 

27.90.13-30.00 Вугільні • Електроди # для печей 

27.90.13-50.00 Вугільні • Електроди # (крім для печей) 

27.90.13-70.00 Вугільні • Щітки # 

32.99.15 Вугільні • Олівці прості, кольорові олівці, грифелі 
до олівців, пастелі, # олівці для 

рисування, крейда для писання чи 

рисування та крейда для кравців 

32.99.15-50.00 Вугільні • Пастелі, # олівці для рисування, крейда 
для писання чи рисування та крейда для 

кравців 

32.99.16-70.00 Вугільного • Стрічки до друкарських машинок або 

подібні стрічки, просочені чорнилом чи 

оброблені іншим способом для 

нанесення відбитків (крім рулонів зі 
стрічкою # чи іншого копіювального 

паперу) 

20.14.13 Вуглеводнів • Хлорпохідні ациклічних # 

20.14.13-57.00 Вуглеводнів • Хлорпохідні ациклічних # насичені, н. в. 

і. у. 

20.14.13-79.00 Вуглеводнів • Хлорпохідні ациклічних #, ненасичені 
(крім вінілхлориду, трихлоретилену, 

тетрахлоретилену) 

20.14.14 Вуглеводнів • Сульфо-, нітро-, нітрозо-, галогено- чи 

негалогенопохідні # 

20.14.14-50.00 Вуглеводнів • Похідні # з умістом лише сульфогруп, 

їхні солі та етилові естери 

20.14.14-70.00 Вуглеводнів • Похідні # з умістом лише нітро- або 

нітрозогруп 

20.14.14-90.00 Вуглеводнів • Похідні # (крім з умістом лише 
сульфогруп, їх солі та етилові естери, з 
умістом лише нітро- або нітрозогруп) 
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20.14.19 Вуглеводнів • Похідні #, інші 

20.14.19-10.00 Вуглеводнів • Похідні ациклічних #, з умістом фтору, 

брому або йоду 

20.14.19-30.00 Вуглеводнів • Похідні ациклічних # галогеновані, з 
умістом двох або більше різних атомів 

галогенів 

20.14.19-50.00 Вуглеводнів • Похідні цикланових, цикленових або 

циклотерпенових # 

20.14.19-70.00 Вуглеводнів • Похідні ароматичних # 

20.14.73-40.00 Вуглеводнів • Нафталін та інші суміші ароматичних # 

(крім бензолу, толуолу, ксилолу) 

20.20.11-30.00 Вуглеводнів • Інсектициди на основі хлорованих #, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або вироби 

17.23.11 Вуглецевий • Папір # копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і відбитків; 

трафарети для копіювальних апаратів та 
офсетні пластини з паперу, ґумований 

або клейкий папір 

17.23.11-00.00 Вуглецевий • Папір # копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і відбитків; 

трафарети для копіювальних апаратів та 
офсетні пластини з паперу, ґумований 

або клейкий папір 

23.99.19-70.00 Вуглецевих • Вироби з графіту або інших # 

матеріалів, не використовуваних в 

електротехніці 

27.90.60-80.00 Вуглецеві • Резистори постійні #, композиційні чи 

плівкові (крім нагрівальних резисторів і 
фоторезисторів); резистори змінні 
електричні (зокрема реостати, 

потенціометри), крім змінних дротових і 
нагрівальних резисторів 

22.19.20-13.00 Вуглецевою • Ґума у суміші з # сажею або 

кремнеземом, невулканізована 

11.02.12-15.00 Вуглецю • Вино (сусло виноградне), бродіння 

якого запобігли чи зупинили доданням 

спирту, з надмірним тиском, 

зумовленим розчиненим діоксидом #, не 
менше ніж 1 бар, але менше від 3 бар і 
температурою 20° C (крім ігристого 

вина) 
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20.11.12 Вуглецю • Діоксид # та інші неорганічні 
кисневмісні сполуки неметалів 

20.11.12-30.00 Вуглецю • Діоксид # 

20.11.12-90.00 Вуглецю • Сполуки неметалів кисневмісні 
неорганічні (крім триоксиду сірки 

(сірчаного ангідриду); триоксиду 

миш'яку, оксиду азоту, діоксиду 

кремнію, діоксиду сірки, діоксиду #) 

20.13.21-30.00 Вуглецю • Вуглець (сажа та інші форми #, н. в. і. 
у.) 

20.14.13-25.00 Вуглецю • Тетрахлорид # 

23.20.14-30.00 Вуглецю • Вироби керамічні вогнетривкі з умістом 

більше ніж 25 мас. % графіту чи інших 

форм #, н. в. і. у. 

23.99.14 Вуглецю • Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби з графіту чи 

інших форм # як напівфабрикати 

23.99.14-00.00 Вуглецю • Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби з графіту чи 

інших форм # як напівфабрикати 

24.31.10-20.00 Вуглецю • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування) з часткою # менше ніж 

0,25 мас. %, з квадратним або 

поперечним перерізом, крім 

прямокутного (крім виготовлених з 
автоматної сталі), інші 

24.31.10-30.00 Вуглецю • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування) з часткою # менше ніж 

0,25 мас. %, з прямокутним або іншим 

поперечним перерізом, крім 

квадратного (крім виготовлених з 
автоматної сталі), інші 

24.31.10-50.00 Вуглецю • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування) з часткою # не менше ніж 
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0,25 мас. % (крім вироблених з 
автоматної сталі), інші 

24.31.20-20.00 Вуглецю • Бруски та стрижні з часткою # 0,9 мас. 

%, але не більше від 1,15 мас. %, хрому 

0,5 мас. %, але не більше від 2 мас. %, і 
молібдену не більше ніж 0,5 мас. %, 

винятково холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування), 

крім виробів напівоброблених або 

пласкокатаних, брусків або стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки 

24.32.10-11.00 Вуглецю • Смуга вузька холоднокатана з 
нелегованої сталі, з часткою # менше 
ніж 0,25 мас. %, завширшки менше ніж 

600 мм 

24.32.10-12.00 Вуглецю • Смуга вузька холоднокатана з 
нелегованої сталі, з часткою # від 0,25 

мас. %, але не більше від 0,6 мас. %, 

завширшки менше ніж 600 мм 

24.32.10-14.00 Вуглецю • Смуга вузька холоднокатана з 
нелегованої сталі, з часткою # не менше 

ніж 0,6 мас. %, завширшки менше ніж 

600 мм 

24.32.10-25.00 Вуглецю • Прокат плаский із заліза чи нелегованої 
сталі, завширшки менше ніж 600 мм, 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стан), неплакований, без 
гальванічного чи іншого покриву, з 
часткою # менше ніж 25 мас. %, 

"електротехнічний" 

24.34.11-30.00 Вуглецю • Дріт з нелегованої сталі, з умістом 

менше ніж 0,25 мас. % # (зокрема 
гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-50.00 Вуглецю • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 

0,6 мас. % # (зокрема гофрований дріт), 
крім крученого дроту, колючого дроту 

для огороджування, спареного дроту, 

зубчатого дроту, ізольованого 

електричного проводу 

24.34.11-70.00 Вуглецю • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,6 мас. % # (зокрема 
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гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

27.90.13 Вуглецю • Електроди вугільні та інші вироби з 
графіту чи інших видів # для 

використання в електротехніці 

27.90.13-90.00 Вуглецю • Вироби з графіту чи інших видів # для 

використання в електротехніці (крім 

вугільних електродів і вугільних щіток) 

20.13.21-30.00 Вуглець • # (сажа та інші форми вуглецю, н. в. і. 
у.) 

32.30.16 Вудлища • #, знаряддя для ловіння риби, інше; 
інвентар для мисливства чи рибальства, 
н. в. і. у. 

32.30.16-00.00 Вудлища • #, знаряддя для ловіння риби, інше; 
інвентар для мисливства чи рибальства, 
н. в. і. у. 

24.20.40-30.00 Вузли • Коліна, #, муфти, втулки та інші фітинги 

нарізні для труб і трубок зі сталі (крім 

виливаних фітингів) 

24.20.40-50.00 Вузли • Коліна, #, муфти, втулки та інші фітинги 

для зварювання встик для труб і трубок 

зі сталі (крім виливаних фітингів) 

24.20.40-73.00 Вузли • Коліна й # для зварювання встик для 

труб і трубок зі сталі (крім виливаних 

фітингів) 

24.20.40-75.00 Вузли • Фітинги для зварювання встик для труб 

і трубок, інші коліна та # зі сталі (крім 

виливаних фітингів) 

13.99.14 Вузлики • Волокна текстильні завдовшки не 

більше ніж 5 мм (пух), текстильний пил 

і фабричні # (непси) 

13.99.14-00.00 Вузлики • Волокна текстильні завдовшки не 

більше ніж 5 мм (пух), текстильний пил 

і фабричні # (непси) 

24.32.10-11.00 Вузька • Смуга # холоднокатана з нелегованої 
сталі, з часткою вуглецю менше ніж 

0,25 мас. %, завширшки менше ніж 600 

мм 

24.32.10-12.00 Вузька • Смуга # холоднокатана з нелегованої 
сталі, з часткою вуглецю від 0,25 мас. 
%, але не більше від 0,6 мас. %, 

завширшки менше ніж 600 мм 
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24.32.10-14.00 Вузька • Смуга # холоднокатана з нелегованої 
сталі, з часткою вуглецю не менше ніж 

0,6 мас. %, завширшки менше ніж 600 

мм 

24.32.10-16.00 Вузька • Смуга # холоднокатана з нелегованої 
сталі іншої, ніж нержавка сталь і 
електротехнічна сталь, завширшки 

менше ніж 600 мм 

24.32.10-18.00 Вузька • Смуга # холоднокатана з нержавкої 
сталі (крім електроізольованої штаби, 

гофрованої смуги з одним зубчатим або 

скошеним краєм), завширшки менше 
ніж 600 мм 

24.32.20-10.00 Вузька • Смуга # плакована з нелегованої сталі 
(крім електроізольованої штаби), 

завширшки менше ніж 600 мм 

24.32.9 Вузьких • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодноволочильних # 

смуг 

24.32.99 Вузьких • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодноволочильних # 

смуг 

24.32.99-00.00 Вузьких • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодноволочильних # 

смуг 

24.32 Вузькі • Смуги # холодноволочильні 

29.32.30-61.00 Вулиць • Радіатори до тягачів, легкових 

автомобілів, вантажівок, автокранів, 

пожежних машин, автобетономішалок, 

прибиральних машин, автомобілів для 

поливання #, пересувних майстерень, 

автомобілів радіологічних загонів; їхні 
частини 

20.59.56 Вулканізації • Засоби для травлення; флюси; 

прискорювачі # каучуку готові; 
пластифікатори та стабілізатори для 

каучуку чи пластмас багатоскладові; 
препарати каталітичні, н. в. і. у.; 

алкілбензоли та алкілнафталіни у 

сумішах, н. в. і. у. 

20.59.56-30.00 Вулканізації • Прискорювачі # каучуку готові 

22.19.2 Вулканізована • Ґума невулканізована та вироби з неї; 
ґума #, крім твердої ґуми, ґуми у формі 
ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, 

стрижнів і профілів 



стор. 658 з 1807  

22.19.20 Вулканізована • Ґума невулканізована та вироби з неї; 
ґума #, крім твердої ґуми, ґуми у формі 
ниток, кордів, пластин, листів, стрічок, 

стрижнів і профілів 

15.12.12 Вулканізованої • Вироби дорожні з натуральної чи 

композиційної шкіри, пластмасових 

листів, текстильних матеріалів, # фібри 

чи картону, набори дорожні для 

особистої гігієни, шиття або чищення 

взуття чи одягу 

22.19.3 Вулканізованої • Труби, трубки та шланги з # ґуми (крім 

виготовлених з твердої ґуми) 

22.19.4 Вулканізованої • Стрічки конвеєрні чи 

урухомлювальні/приводні паси з # ґуми 

22.19.6 Вулканізованої • Предмети одягу та аксесуари одягу з # 

ґуми (крім виготовлених з твердої ґуми) 

22.19.7 Вулканізованої • Вироби з # ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; 

вироби з твердої ґуми 

22.19.20-50.00 Вулканізованої • Нитки та корди з # ґуми 

22.19.20-70.00 Вулканізованої • Пластини, листи та стрічки з # ґуми 

22.19.20-83.00 Вулканізованої • Стрижні та профілі, екструдовані з 
поруватої # ґуми 

22.19.20-85.00 Вулканізованої • Пластини, листи та стрічки з 
непоруватої # ґуми для покриття підлог 

22.19.30 Вулканізованої • Труби, трубки та шланги з # ґуми (крім 

виготовлених з твердої ґуми) 

22.19.40 Вулканізованої • Стрічки конвеєрні чи 

урухомлювальні/приводні паси з # ґуми 

22.19.60 Вулканізованої • Одяг та аксесуари з # ґуми (крім 

виготовлених з твердої ґуми) 

22.19.60-00.00 Вулканізованої • Одяг та аксесуари з # ґуми (крім 

виготовлених з твердої ґуми) 

22.19.71 Вулканізованої • Вироби гігієнічні та фармацевтичні з # 

ґуми, зокрема соски (крім виготовлених 

з твердої ґуми) 

22.19.72 Вулканізованої • Покриви на підлогу та килимки з # ґуми 

(крім виготовлених з поруватої ґуми) 

22.19.72-00.00 Вулканізованої • Покриви на підлогу та килимки з # ґуми 

(крім виготовлених з поруватої ґуми) 

22.19.73 Вулканізованої • Вироби з # ґуми інші, н. в. і. у.; ґума 

тверда у всіх формах і вироби з неї 
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22.19.73-10.00 Вулканізованої • Вироби з поруватої # ґуми технічної 
призначеності 

22.19.73-21.00 Вулканізованої • Ґумки з # ґуми 

22.19.73-23.00 Вулканізованої • Ущільнювачі з # ґуми 

22.19.73-30.00 Вулканізованої • Амортизатори човнові або причальні, 
надувні чи ненадувні, з # ґуми, інші 
надувні речі з вулканізованої ґуми 

22.19.73-30.00 Вулканізованої • Амортизатори човнові або причальні, 
надувні чи ненадувні, з вулканізованої 
ґуми, інші надувні речі з # ґуми 

22.19.73-60.00 Вулканізованої • Вироби з ґуми монолітної # (зокрема 

стрічки, кисети, знаки для штампів з 
датою й подібні вироби, затички, ободки 

до пляшок ґумові), крім виготовлених з 
твердої ґуми 

25.99.25 Вушка • Застібки, оправи із застібками, пряжки, 

пряжки-застібки, гачки, петлі, # та 
подібні вироби з недорогоцінних 

металів до одягу, взуття, тентів, сумок, 

дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи 

роздвоєні з недорогоцінних металів; 

намистини та блискітки з 
недорогоцінних металів 

28.13.14-51.00 Вхідним • Помпи відцентрові з діаметром 

випускного патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з одним # робочим 

колесом, моноблокові 

28.13.14-53.00 Вхідним • Помпи відцентрові з діаметром 

випускного патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з одним # робочим 

колесом, інші 

28.13.14-55.00 Вхідними • Помпи відцентрові з діаметром 

випускного патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з двома # робочими 

колесами, моноблокові 

25.99.29-41.00 Вході • Заслінки перфоровані та подібні вироби 

зі сталевого чи залізного листа для 

фільтрування води на # у дренажні 
системи (крім кованих і штампованих) 

23.91.11-30.00 В'яжучим • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні вироби, без обрамлення, 

армовані # матеріалом із синтетичних 

або штучних смол, крім жорен і 
точильних каменів, призначених для 



стор. 660 з 1807  

мелення, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11-40.00 В'яжучим • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні вироби, без обрамлення, 

неармовані # матеріалом із синтетичних 

або штучних смол, крім жорен і 
точильних каменів, призначених для 

мелення, шліфування або 

подрібнювання 

25.93.18 В'язальні • Голки швацькі, # спиці, штопальні 
голки, в'язальні гачки, шила та подібні 
вироби для рукоділля, із заліза чи сталі; 
булавки англійські та інші булавки, із 
заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18 В'язальні • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, # гачки, шила та 
подібні вироби для рукоділля, із заліза 

чи сталі; булавки англійські та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18-00.00 В'язальні • Голки швацькі, # спиці, штопальні 
голки, в'язальні гачки, шила та подібні 
вироби для рукоділля, із заліза чи сталі; 
булавки англійські та інші булавки, із 
заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18-00.00 В'язальні • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, # гачки, шила та 
подібні вироби для рукоділля, із заліза 

чи сталі; булавки англійські та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

28.94.14 В'язальні • Машини #, в'язально-прошивні та 

подібні машини; машини тафтингові 

28.94.14 В'язально-прошивні • Машини в'язальні, # та подібні машини; 

машини тафтингові 

28.94.14-50.00 В'язально-прошивні • Машини пласков'язальні, машини # та 
основов'язальні 

13.30.12-90.00 В'язаних • Вибілювання трикотажних або # 

полотен 

13.30.13-90.00 В'язаних • Фарбування трикотажних або # полотен 

і нетканих полотен 

13.30.14-90.00 В'язаних • Нанесення малюнків на трикотажних чи 

# полотнах і нетканих полотнах 

13.30.19-90.00 В'язаних • Обробляння кінцеве трикотажних або # 

полотен і нетканих полотен (крім 

вибілювання, фарбування, нанесення 

малюнків) 
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13.96.17-70.00 В'язаних • Тасьма плетена в куску; китиці та 

помпони, декоративні оздоблення (крім 

трикотажних або #) 

14.13.24-45.00 В'язаних • Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі, 
з хімічних волокон (крім трикотажних 

чи #, виробничих чи професійних) 

13.91 В'язання • Тканини трикотажні машинного або 

ручного # 

13.91.1 В'язання • Тканини трикотажні машинного або 

ручного # 

13.91.9 В'язання • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва трикотажних тканин 

машинного або ручного # 

13.91.11 В'язання • Тканини ворсові, махрові, трикотажні 
машинного або ручного # 

13.91.11-00.00 В'язання • Тканини ворсові, махрові, трикотажні 
машинного або ручного # 

13.91.19 В'язання • Тканини трикотажні машинного або 

ручного # інші, зокрема штучне 

трикотажне хутро 

13.91.19-10.00 В'язання • Тканини трикотажні машинного або 

ручного # (крім ворсових полотен) 

13.91.99 В'язання • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва трикотажних тканин 

машинного або ручного # 

13.91.99-00.00 В'язання • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва трикотажних тканин 

машинного або ручного # 

13.99.11 В'язання • Тюль та інші сітчасті полотна, крім 

трикотажного полотна машинного чи 

ручного #; мереживо в куску, стрічках 

чи окремими орнаментами 

13.99.11-30.00 В'язання • Тюль та інші сітчасті полотна, крім 

трикотажного полотна машинного чи 

ручного # 

13.99.11-50.00 В'язання • Мереживо, машинного # в куску, 

стрічках чи окремими орнаментами 

28.94.1 В'язання • Машини й устатковання для 

підготування, прядіння, плетіння та # 

текстильних матеріалів 

13.94.12-53.00 В'язаного • Сітки готові, зі шпагату, тросу чи канату 

з нейлону чи інших поліамідів (крім 

сіткового полотна в куску, # гачком, 
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сіток для волосся, сіток для різних видів 

спорту та рибальських сіток) 

13.94.12-55.00 В'язаного • Сітки готові, з нейлону чи інших 

поліамідів (крім сіткового полотна в 

куску, # гачком, сіток для волосся, сіток 

для різних видів спорту та рибальських 

сіток, сіток зі шпагату, тросу чи канату) 

18.11 Газет • Друкування # 

18.11.1 Газет • Друкування # 

18.11.10 Газет • Друкування # 

18.11.10-00.00 Газет • Друкування # 

17.12.1 Газетний • Папір #, папір ручного виготовляння та 
інший некрейдований папір, або картон 

для графічних цілей 

17.12.11 Газетний • Папір #, у рулонах або в аркушах 

17.12.11-00.00 Газетний • Папір #, у рулонах або в аркушах 

19.20.32 Гази • Етилен, пропілен, бутилен, бутадієн та 
інші нафтові # чи газоподібні 
вуглеводні, крім природного газу 

19.20.32-00.00 Гази • Етилен, пропілен, бутилен, бутадієн та 
інші нафтові # чи газоподібні 
вуглеводні, крім природного газу 

20.11 Гази • # промислові 

20.11.1 Гази • # промислові 

20.11.11 Гази • Водень, аргон, інертні #, азот і кисень 

20.11.11-30.00 Гази • # інертні (крім аргону) 

20.11.9 Газів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва промислових # 

20.11.99 Газів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва промислових # 

20.11.99-00.00 Газів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва промислових # 

25.29.11 Газів • Резервуари, цистерни, баки та подібні 
вмістища (не для стиснених або 

скраплених #) із заліза, сталі чи 

алюмінію, місткістю більше ніж 300 л, 

не оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.29.11-10.00 Газів • Резервуари, цистерни, баки та подібні 
вмістища для #, із заліза чи сталі, 
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місткістю більше ніж 300 л (крім 

призначених для стисненого чи 

скрапленого газу, оснащених 

механічним або теплотехнічним 

устаткованням) 

25.29.11-70.00 Газів • Резервуари, цистерни, баки та подібні 
вмістища для різних речовин, 

алюмінієві (інші ніж для стиснених або 

скраплених #), місткістю більше ніж 300 

л, (крім оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.12 Газів • Вмістини для стиснених або скраплених 

# металеві 

25.29.12-00.00 Газів • Вмістини для стиснених або скраплених 

# металеві 

25.51.52-83.00 Газів • Інструменти й апаратура електронні для 

вимірювання чи перевіряння змінних 

характеристик рідин і # (зокрема 
теплометри), крім призначених для 

вимірювання тиску, витрат і рівня рідин 

25.91.11 Газів • Цистерни, бочки, барабани, каністри, 

ящики та подібні вмістини на будь-які 
речовини (крім #) із заліза чи сталі, 
місткістю не менше ніж 50 л, але не 

більше від 300 л, не оснащені 
механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.91.11-00.00 Газів • Цистерни, бочки, барабани, каністри, 

ящики та подібні вмістини на будь-які 
речовини (крім #) із заліза чи сталі, 
місткістю не менше ніж 50 л, але не 

більше від 300 л, не оснащені 
механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.91.12 Газів • Цистерни, бочки, барабани, каністри 

(крім закриваних пайкою чи 

відбортівкою), ящики та подібні 
вмістини для будь-яких речовин (крім 

#), із заліза чи сталі, місткістю менше 
ніж 50 л, не оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.91.12-00.00 Газів • Цистерни, бочки, барабани, каністри 

(крім закриваних пайкою чи 

відбортівкою), ящики та подібні 
вмістини для будь-яких речовин (крім 

#), із заліза чи сталі, місткістю менше 
ніж 50 л, не оснащені механічним або 
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теплотехнічним устаткованням 

26.51.52 Газів • Прилади для вимірювання чи 

перевіряння витрати, рівня, тиску та 
інших змінних характеристик рідин і # 

26.51.52-89.00 Газів • Інструменти неелектронні для 

вимірювання чи перевіряння змінних 

характеристик рідин і # (зокрема 
теплометри), крім призначених для 

вимірювання тиску, витрат і рівня рідин 

28.25.11 Газів • Теплообмінники та устатковання для 

скраплювання повітря чи інших # 

28.25.11-50.00 Газів • Устатковання для скраплювання повітря 

чи інших # 

28.25.14 Газів • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування рідин або 

#, н. в. і. у 

28.25.14-20.00 Газів • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування # вологим 

способом (крім повітряних фільтрів до 

двигунів внутрішнього згоряння, 

устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування повітря) 

28.25.14-40.00 Газів • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування # за 
допомогою каталітичного процесу (крім 

повітряних фільтрів до двигунів 

внутрішнього згоряння, устатковання та 
пристроїв для фільтрування чи 

очищування повітря) 

28.25.14-70.00 Газів • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування # (зокрема 
для фільтрування газів від пилу), крім 

повітряних фільтрів до двигунів, 

устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування газів за 
допомогою каталітичного процесу або 

вологим способом 

28.25.14-70.00 Газів • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування газів 

(зокрема для фільтрування # від пилу), 

крім повітряних фільтрів до двигунів, 

устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування газів за 
допомогою каталітичного процесу або 

вологим способом 

28.25.14-70.00 Газів • Устатковання та пристрої для 
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фільтрування чи очищування газів 

(зокрема для фільтрування газів від 

пилу), крім повітряних фільтрів до 

двигунів, устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування # за 
допомогою каталітичного процесу або 

вологим способом 

28.29.82 Газів • Частини центрифуг; частини машин і 
апаратів для фільтрування чи 

очищування рідин або # 

28.29.82-50.00 Газів • Частини машин і апаратів для 

фільтрування чи очищування рідин або 

# (крім центрифуг і відцентрових 

сушарок) 

30.11.22 Газів • Танкери для перевезення сирої нафти, 

нафтопродуктів, хімічних продуктів, 

скраплених # 

30.11.22-70.00 Газів • Судна для перевезення скраплених # 

32.99.4 Газове • Запальнички, люльки для куріння та їхні 
частини; вироби з горючих матеріалів; 

паливо рідинне чи скраплене # 

32.99.43 Газове • Паливо рідинне чи скраплене # до 

запальничок, у вмістинах місткістю не 

більше ніж 300 см3 

32.99.43-00.00 Газове • Паливо рідинне чи скраплене # до 

запальничок, у вмістинах місткістю не 

більше ніж 300 см3 

13.96.16 Газових • Продукція текстильна та готові вироби 

технічної призначеності (зокрема ґноти, 

сітка жарова # ліхтарів, шланги, паси 

урухомлювальні/приводні та 

транспортерні стрічки, ситотканини та 
тканина фільтрувальна) 

24.20.12 Газових • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для буріння нафтових і # 

свердловин, безшовні, зі сталі 

24.20.12-10.00 Газових • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для буріння нафтових і # 

свердловин безшовні, з нержавкої сталі 

24.20.12-50.00 Газових • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для буріння нафтових і # 

свердловин, безшовні, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 

24.20.13-10.00 Газових • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, безшовні, з нержавкої сталі 
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(крім труб для нафто- та газопроводів і 
обсадних, помпово-компресорних і 
бурильних труб, для буріння нафтових і 
# свердловин) 

24.20.13-70.00 Газових • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, оброблені у гарячому стані, 
безшовні, зі сталі іншої, ніж нержавка 

сталь (крім труб для нафто- та 
газопроводів і обсадних, помпово-

компресорних і бурильних труб, для 

буріння нафтових та # свердловин) 

24.20.22 Газових • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для буріння нафтових і # свердловин, 

зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 

406,4 мм, зі сталі 

24.20.22-00.00 Газових • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для буріння нафтових та # свердловин, 

зварні, зовнішнього діаметра більше ніж 

406,4 мм, зі сталі 

24.20.32 Газових • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для буріння нафтових і # свердловин, 

зварні, зовнішнього діаметра не більше 

ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.32-10.00 Газових • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для буріння нафтових і # свердловин, 

зварні, зовнішнього діаметра не більше 

ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі 

24.20.32-50.00 Газових • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для буріння нафтових і # свердловин, 

зварні, зовнішнього діаметра не більше 

ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 

24.20.33-10.00 Газових • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, зварні, зовнішнього діаметра 

не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої 
сталі (крім труб для нафто- та 
газопроводів і обсадних, помпово-

компресорних і бурильних труб, для 

буріння нафтових і # свердловин) 

24.52.10-50.00 Газових • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв зі сталі (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, 

турбоґвинтових двигунів, інших # 

турбін, підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних 

засобів для будівельної промисловості) 
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24.53.10-50.00 Газових • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв з легких металів (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, 

турбоґвинтових двигунів, # турбін, 

підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних 

засобів для будівельної промисловості) 

25.40.12-30.00 Газових • Револьвери та пістолети (крім 

військової вогнепальної зброї, 
автоматичних пістолетів, пристроїв 

запускання сигнальних ракет, пістолетів 

і револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для гуманного 

забою тварин, що стріляють стрижнями, 

зброї, яку заряджають з дула, 

пружинних пневматичних або # 

рушниць, імітаційної зброї) 

25.50.11-37.00 Газових • Кування вільне частин механізмів і 
пристроїв, без умісту заліза, крім частин 

поршневих і турбореактивних двигунів, 

# турбін, вантажопідіймального та 
маніпуляційного устатковання, 

механізмів і транспортних засобів для 

будівельної промисловості 

25.50.12-70.00 Газових • Штампування об'ємне сталевих частин 

механізмів і пристроїв (крім частин 

поршневих і турбореактивних двигунів, 

# турбін, вантажопідіймального чи 

маніпуляційного устатковання, 

машинного устатковання будівельної 
промисловості) 

28.11.33 Газових • Частини # турбін, крім частин 

турбореактивних і турбоґвинтових 

двигунів 

28.11.33-00.00 Газових • Частини # турбін, крім частин 

турбореактивних і турбоґвинтових 

двигунів 

28.13.32 Газових • Частини повітряних або вакуумних 

помп, повітряних або # компресорів, 

вентиляторів, витяжних шаф 

28.13.32-00.00 Газових • Частини повітряних або вакуумних 

помп, повітряних або # компресорів, 

вентиляторів, витяжних шаф 

28.29.70-90.00 Газових • Машини й апарати для паяння м'якими 

та твердими припоями, зварювання чи 

для поверхневого термообробляння 

(крім ручних # пальників з дуттям і 
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електричних машин і апаратів) 

25.40.12-90.00 Газові • Зброя інша (рушниці та пістолети 

пружинні, пневматичні чи #, кийки), 

крім військової призначеності 

28.11.23 Газові • Турбіни #, крім турбореактивних і 
турбоґвинтових двигунів 

28.11.23-00.00 Газові • Турбіни #, крім турбореактивних і 
турбоґвинтових двигунів 

28.13.2 Газові • Помпи повітряні чи вакуумні; 
компресори повітряні чи інші # 

28.29.70-20.00 Газові • Пальники # з дуттям, ручні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи 

зварювання (крім машин електричних, 

лазерних, іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, 

магнітноімпульсних або плазмодугових) 

32.99.59-10.00 Газові • Апаратура дихальна та # маски (крім 

апаратів респіраторних терапевтичних і 
захисних масок без механічних частин і 
змінних фільтрів) 

25.93.15-50.00 Газового • Прутки з покривом з недорогоцінних 

металів і електродний дріт, призначені 
для паяння, паяння твердим припоєм 

або # зварювання (крім дроту та прутків 

із трубчатим припоєм зі сплаву з 
умістом не менше ніж 2 мас. % будь-

якого дорогоцінного металу) 

27.52.11-13.00 Газового • Прилади для приготування та 
підігрівання їжі, побутові, з духовкою, 

залізні чи сталеві, на газовому паливі 
(зокрема з додатковими котлами для 

центрального опалення, окремими 

духовками для # та інших видів палива) 

27.52.11-15.00 Газового • Прилади для приготування та 
підігрівання їжі, побутові, залізні чи 

сталеві, на газовому паливі (зокрема з 
додатковими котлами для центрального 

опалення, для # та інших видів палива, 

без духовки) 

27.52.11-13.00 Газовому • Прилади для приготування та 
підігрівання їжі, побутові, з духовкою, 

залізні чи сталеві, на # паливі (зокрема з 
додатковими котлами для центрального 

опалення, окремими духовками для 

газового та інших видів палива) 
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27.52.11-15.00 Газовому • Прилади для приготування та 
підігрівання їжі, побутові, залізні чи 

сталеві, на # паливі (зокрема з 
додатковими котлами для центрального 

опалення, для газового та інших видів 

палива, без духовки) 

27.52.12 Газовому • Прилади побутові, інші, на # паливі чи 

на газовому та на інших видах палива 

27.52.12 Газовому • Прилади побутові, інші, на газовому 

паливі чи на # та на інших видах палива 

27.52.12-33.00 Газовому • Прилади побутові залізні чи сталеві на # 

паливі з витяжним отвором (зокрема 
нагрівачі, пічні решітки, каміни та 
жаровні, на газовому та інших видах 

палива), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-33.00 Газовому • Прилади побутові залізні чи сталеві на 
газовому паливі з витяжним отвором 

(зокрема нагрівачі, пічні решітки, 

каміни та жаровні, на # та інших видах 

палива), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-35.00 Газовому • Прилади побутові залізні чи сталеві на # 

паливі (зокрема нагрівачі, пічні решітки, 

каміни та жаровні, на газовому та інших 

видах палива), крім з витяжним отвором 

і крім приладів для приготування та 
підігрівання їжі 

27.52.12-35.00 Газовому • Прилади побутові залізні чи сталеві на 
газовому паливі (зокрема нагрівачі, 
пічні решітки, каміни та жаровні, на # та 
інших видах палива), крім з витяжним 

отвором і крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

28.29.1 Газогенератори • #, дистиляційні та фільтрувальні 
апарати 

28.29.11 Газогенератори • # та генератори водяного газу; 

газогенератори ацетиленові та подібні; 
установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

28.29.11 Газогенератори • Газогенератори та генератори водяного 

газу; # ацетиленові та подібні; 
установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

28.29.11-00.00 Газогенератори • # та генератори водяного газу; 

газогенератори ацетиленові та подібні; 
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установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

28.29.11-00.00 Газогенератори • Газогенератори та генератори водяного 

газу; # ацетиленові та подібні; 
установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

28.29.81 Газогенераторів • Частини # і генераторів водяного газу 

28.29.81-00.00 Газогенераторів • Частини # і генераторів водяного газу 

27.51.28-10.00 Газоелектричних • Електроплити кухонні, які мають 

принаймні духову шафу та панель з 
електронагрівальними елементами (крім 

комбінованих # пристроїв) 

25.73.30-83.00 Газозварювальних • Лампи паяльні (крім # апаратів) 

19.20.21 Газолін • Бензин моторний (#), зокрема 
авіаційний бензин 

19.20.21-00.00 Газолін • Бензин моторний (#), зокрема 
авіаційний бензин 

19.20.22 Газолін • Бензин для реактивних двигунів (#) 

19.20.22-00.00 Газолін • Бензин для реактивних двигунів (#) 

20.59.42-90.00 Газолін • Присадки до мінеральних олій чи інших 

рідин, що їх використовують з тією 

самою ціллю, що й мінеральні олії 
(зокрема #), крім антидетонаторних 

засобів, присадок до змащувальних олій 

28.24.11-80.00 Газонів • Машини електромеханічні для 

підрізання живої огорожі та 
підстригання # 

28.30.4 Газонів • Косарки для #, парків, спортивних 

майданчиків 

28.30.40 Газонів • Косарки для #, парків, спортивних 

майданчиків 

28.30.40-10.00 Газонів • Косарки електричні для #, парків, 

майданчиків для гольфу, спортивних 

майданчиків 

28.30.40-30.00 Газонів • Косарки для #, парків, спортивних 

майданчиків, з неелектричним 

урухомлювачем/приводом, з різальним 

пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині 

28.30.40-50.00 Газонів • Косарки самохідні моторні, для #, 

парків, спортивних майданчиків, з 
неелектричним 
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урухомлювачем/приводом, з різальним 

пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині чи з 
обертовими ножами 

28.30.40-70.00 Газонів • Косарки не моторні для #, парків, 

майданчиків для гольфу, спортивних 

майданчиків (зокрема косарки ручні 
циліндричні), крім обладнаних 

різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині 

28.30.51-30.00 Газонів • Косарки моторні (крім призначених для 

#, парків, майданчиків для гольфу, 

спортивних майданчиків) 

28.30.51-53.00 Газонів • Косарки тракторні, навісні або причіпні, 
з різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині (крім моторних 

або призначених для #, парків, 

майданчиків для гольфу, спортивних 

майданчиків) 

28.30.51-55.00 Газонів • Косарки тракторні, навісні або причіпні 
(крім моторних, з різальним пристроєм, 

що обертається в горизонтальній 

площині, чи призначених для #, парків, 

спортивних майданчиків) 

28.30.51-70.00 Газонів • Косарки (крім моторних, тракторних 

навісних або причіпних, чи призначених 

для #, парків, спортивних майданчиків) 

24.20.11 Газопроводів • Труби для нафто- та #, безшовні, зі сталі 

24.20.11-10.00 Газопроводів • Труби для нафто- та #, безшовні, з 
нержавкої сталі 

24.20.11-50.00 Газопроводів • Труби для нафто- та #, безшовні, зі 
сталі, іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.13-10.00 Газопроводів • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, безшовні, з нержавкої сталі 
(крім труб для нафто- та # і обсадних, 

помпово-компресорних і бурильних 

труб, для буріння нафтових і газових 

свердловин) 

24.20.13-70.00 Газопроводів • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, оброблені у гарячому стані, 
безшовні, зі сталі іншої, ніж нержавка 

сталь (крім труб для нафто- та # і 
обсадних, помпово-компресорних і 
бурильних труб, для буріння нафтових 

та газових свердловин) 
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24.20.21 Газопроводів • Труби для нафто- та #, зварні, 
зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 

мм, зі сталі 

24.20.21-10.00 Газопроводів • Труби для нафто- та #, зварні, 
прямошовні, зовнішнього діаметра 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.21-50.00 Газопроводів • Труби для нафто- та #, зварні, інші, ніж 

прямошовні, зовнішнього діаметра 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.31 Газопроводів • Труби для нафто- та #, зварні, 
зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі 

24.20.31-10.00 Газопроводів • Труби для нафто- та #, зварні, 
прямошовні чи зі спиральним швом, 

зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, з нержавкої сталі 

24.20.31-50.00 Газопроводів • Труби для нафто- та #, зварні, 
прямошовні чи зі спиральним швом, 

зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка 

сталь 

24.20.33-10.00 Газопроводів • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, зварні, зовнішнього діаметра 

не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої 
сталі (крім труб для нафто- та # і 
обсадних, помпово-компресорних і 
бурильних труб, для буріння нафтових і 
газових свердловин) 

27.40.39-10.00 Газорозрядних • Устатковання електричне освітлювальне 
та візуальної сигналізації для 

автомобілів (крім ламп розжарювання та 
# ламп, герметичних ламп спрямованого 

світла, ультрафіолетових, 

інфрачервоних і дугових ламп) 

27.40.41 Газорозрядних • Частини ламп розжарювання та # ламп 

27.40.41-00.00 Газорозрядних • Частини ламп розжарювання та # ламп 

28.99.39-20.00 Газорозрядних • Машини для складання електричних і 
електронних ламп, трубок або 

електронно-променевих трубок чи # 

ламп у скляних колбах 

28.99.52-30.00 Газорозрядних • Частини для складання електричних і 
електронних ламп, трубок або 

електронно-променевих трубок чи # 

ламп у скляних колбах, для виробництва 

чи гарячого обробляння скла чи скляних 
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виробів, крім форм для лиття скла 

27.40.1 Газорозрядні • Лампи розжарювання та # електричні; 
лампи дугові 

27.40.15 Газорозрядні • Лампи #; ультрафіолетові чи 

інфрачервоні; лампи дугові 

27.40.15-10.00 Газорозрядні • Лампи # люмінесцентні з термокатодом 

двоцокольні (крім ультрафіолетових 

ламп) 

27.40.15-30.00 Газорозрядні • Лампи # люмінесцентні з термокатодом 

(крім ультрафіолетових і двоцокольних 

ламп) 

27.40.15-50.00 Газорозрядні • Лампи #, інші (крім ультрафіолетових 

ламп) 

19.20.3 Газу • Газ нафтовий та інші газоподібні 
вуглеводні, крім природного # 

19.20.32 Газу • Етилен, пропілен, бутилен, бутадієн та 
інші нафтові гази чи газоподібні 
вуглеводні, крім природного # 

19.20.32-00.00 Газу • Етилен, пропілен, бутилен, бутадієн та 
інші нафтові гази чи газоподібні 
вуглеводні, крім природного # 

25.29.11-10.00 Газу • Резервуари, цистерни, баки та подібні 
вмістища для газів, із заліза чи сталі, 
місткістю більше ніж 300 л (крім 

призначених для стисненого чи 

скрапленого #, оснащених механічним 

або теплотехнічним устаткованням) 

25.92.12 Газу • Бочки, барабани, каністри, ящики та 
подібні вмістини на будь-які речовини 

(крім #), місткістю не більше ніж 300 л, 

з алюмінію 

25.92.12-10.00 Газу • Тара трубчаста складана, з алюмінію, 

місткістю не більше ніж 300 л, на будь-

які речовини, крім стисненого та 
скрапленого # 

25.92.12-30.00 Газу • Тара трубчаста жорстка, з алюмінію, 

місткістю не більше ніж 300 л, на будь-

які речовини, крім стисненого та 
скрапленого # (не для аерозолів) 

25.92.12-50.00 Газу • Тара нетрубчаста з алюмінію, місткістю 

від 50 до 300 л, для будь-яких речовин, 

крім стисненого та скрапленого # 

25.92.12-80.00 Газу • Тара нетрубчаста з алюмінію, місткістю 
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менше ніж 50 л, для будь-яких речовин, 

крім стисненого та скрапленого # 

26.51.45-30.00 Газу • Прилади й апаратура із записувальним 

пристроєм для вимірювання чи 

перевіряння коефіцієнтів підсилення 

(крім лічильників подання чи 

вироблення #, рідин або електроенергії) 

26.51.45-55.00 Газу • Прилади й апаратура електронні без 
записувального пристрою для 

вимірювання чи перевіряння 

коефіцієнтів підсилення (крім 

вимірювачів подання чи вироблення #, 

рідини чи електроенергії) 

26.51.53-13.00 Газу • Аналізатори # чи диму електронні 

26.51.53-19.00 Газу • Аналізатори # чи диму неелектронні 

26.51.63 Газу • Лічильники подання чи вироблення #, 

рідин або електроенергії 

26.51.63-30.00 Газу • Лічильники подання чи вироблення # 

(зокрема калібрувальні) 

26.51.84-35.00 Газу • Частини та приладдя до лічильників 

подання чи вироблення # чи рідини, 

крім до помп для рідин 

28.21.11-50.00 Газу • Пальники пічні для твердого палива чи 

# (зокрема скомбіновані) 

28.21.14-30.00 Газу • Частини пічних пальників для рідинного 

палива, # або розпиленого твердого 

палива, завантажників палива, 

механічних колосникових решіток, 

механічних пристроїв для видаляння 

золи та подібних пристроїв 

28.29.7 Газу • Машини й апарати неелектричні для 

паяння м'якими та твердими припоями 

чи зварювання та частини до них; 

машини та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на # 

28.29.11 Газу • Газогенератори та генератори водяного 

#; газогенератори ацетиленові та 

подібні; установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

28.29.11-00.00 Газу • Газогенератори та генератори водяного 

#; газогенератори ацетиленові та 

подібні; установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

28.29.70 Газу • Машини й апарати неелектричні для 
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паяння м'якими та твердими припоями 

чи зварювання та частини до них; 

машини та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на # 

28.29.81 Газу • Частини газогенераторів і генераторів 

водяного # 

28.29.81-00.00 Газу • Частини газогенераторів і генераторів 

водяного # 

28.29.86 Газу • Частини машин і апаратів 

неелектричних для паяння м'якими та 

твердими припоями чи зварювання; 

машин і пристроїв для поверхневого 

термообробляння, які працюють на # 

28.29.86-00.00 Газу • Частини машин і апаратів 

неелектричних для паяння м'якими та 

твердими припоями чи зварювання; 

машин і пристроїв для поверхневого 

термообробляння, які працюють на # 

28.92.12-55.00 Газу • Машини бурильні чи прохідницькі 
(зокрема встановлені на платформах, 

використовувані для добування нафти 

та природного #), крім самохідних 

28.29.21-50.00 Газування • Устатковання для наповнювання, 

закривання, закупорювання, 

закорковування та наклеювання 

етикеток пляшок, банок, ящиків, мішків 

чи іншої тари, устатковання для # напоїв 

25.94.11-83.00 Гайки • # із заліза чи сталі, з діаметром отвору 

не більше ніж 6 мм, виточені з брусків, 

прутків, профілів або дроту з суцільним 

перерізом 

25.94.11-85.00 Гайки • # з нержавкої сталі (крім виточених з 
брусків, прутків, профілів або дроту 

суцільного перерізу, з діаметром отвору 

не більше ніж 6 мм) 

25.94.11-87.00 Гайки • # із заліза чи сталі (зокрема 
самостопорні гайки), крім виготовлених 

з нержавкої сталі, виточених з брусків, 

прутків, профілів або дроту суцільного 

перерізу, з діаметром отвору не більше 
ніж 6 мм 

25.94.11-87.00 Гайки • Гайки із заліза чи сталі (зокрема 

самостопорні #), крім виготовлених з 
нержавкої сталі, виточених з брусків, 

прутків, профілів або дроту суцільного 

перерізу, з діаметром отвору не більше 
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ніж 6 мм 

25.94.13-40.00 Гайки • Ґвинти, болти та # (крім загострених 

ґвинтів, ґвинтових заглушок, ґвинтових 

механізмів, що їх використовують для 

передавання руху та які працюють як 

активна частина машини, гаків, кілець з 
ґвинтом) 

25.73.30-37.00 Гайкових • Головки змінні для # ключів 

25.73.30-33.00 Гайкові • Ключі # ручні нерозвідні (зокрема 

гайкові ключі з торсіометрами), крім 

вороток 

25.73.30-33.00 Гайкові • Ключі гайкові ручні нерозвідні (зокрема 

# ключі з торсіометрами), крім вороток 

25.73.30-35.00 Гайкові • Ключі # ручні розвідні (зокрема гайкові 
ключі з торсіометрами), крім вороток 

25.73.30-35.00 Гайкові • Ключі гайкові ручні розвідні (зокрема # 

ключі з торсіометрами), крім вороток 

24.42.26-70.00 Гайок • Фітинги для труб і трубок з алюмінію 

(зокрема муфти, коліна та втулки), крім 

фітингів з вентилями, кранами і 
клапанами, підвісок для підтримання 

труб, болтів, # 

24.44.26-50.00 Гайок • Фітинги для труб і трубок з міді й 

мідних сплавів, зокрема муфти, коліна, 

ніпелі, штуцери та втулки, крім болтів і 
#, використовуваних для складання чи 

кріплення труб і трубок, фітингів з 
кранами, клапанами 

25.94.11-57.00 Гаки • # та кільця з ґвинтами із заліза чи сталі 

25.99.29-11.00 Гаки • Якорі, # та їхні частини, із заліза та сталі 
(крім янкерів, призначених для 

з'єднання цегельної кладки) 

25.99.29-25.00 Гаки • Вироби готові із залізного чи сталевого 

дроту; силки, капкани й подібні вироби, 

дротяна обв'язка для фуражу, носові 
кільця для тварин, матрацні гачки, # для 

м'яса, підвіски ринви/водостічного 

жолоба, корзини для паперу (крім 

дротових каркасів для абажурів) 

25.99.29-37.00 Гаки • Вентилятори немеханічні, жолоби, # та 
подібні вироби із заліза чи сталі, що їх 

використовують у будівельній 

промисловості (крім кованих і 
штампованих) 
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25.94.13-40.00 Гаків • Ґвинти, болти та гайки (крім 

загострених ґвинтів, ґвинтових 

заглушок, ґвинтових механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

та які працюють як активна частина 

машини, #, кілець з ґвинтом) 

25.99.25-30.00 Гаків • Гачки, петлі, петельки й подібні вироби 

з недорогоцінних металів до одягу, 

взуття, навісів, сумок, речей для 

подорожей та інших готових виробів 

(крім # з карабіном, заклепок, кнопок до 

одягу та натискних кнопок) 

24.45.30-55.00 Галій • Берилій, хром, германій, ванадій, #, 

гафній, індій, ніобій (колумбій), реній і 
талій та вироби з цих металів, н. в. і. у.; 

відходи та брухт цих металів (крім 

берилія, хрому й талія) 

20.14.19-30.00 Галогенів • Похідні ациклічних вуглеводнів 

галогеновані, з умістом двох або більше 

різних атомів # 

20.13.22-37.00 Галогеніди • # та оксигалогеніди неметалів (крім 

хлоридів і оксихлоридів фосфору) 

20.14.33-70.00 Галогеніди • Кислоти монокарбонові ароматичні, 
(ангідриди), #, пероксиди, 

пероксикислоти, похідні, крім кислоти 

бензойної, фенілоцтових кислот їхніх 

солей та естерів, перок-сиду бензоїлу, 

хлористого бензоїлу 

20.14.34-40.00 Галогеніди • Кислоти ароматичні полікарбонові, їхні 
ангідриди, #, пероксиди, 

пероксикислоти та їхні галогеновані, 
сульфовані, нітровані чи нітрозовані 
похідні, крім естерів ортофталевої 
кислоти, фталевих ангідридів, 

терефталевої кислоти та її солей 

20.14.53 Галогенідів • Естери фосфорні та естери інших 

неорганічних кислот (крім # водню) та 
їхні солі; їхні галогено-, сульфо-, нітро- 

чи нітрозопохідні 

20.14.53-80.00 Галогенідів • Естери інших неорганічних кислот 
неметалів (крім # водню), їхні солі та 
галогено-, сульфо-, нітро- чи 

нітрозопохідні 

27.40.14-60.00 Галогенних • Лампи розжарювання до мотоциклів і 
автомобілів (крім герметичних ламп 

спрямованого світла, # ламп з 
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вольфрамовою ниткою) 

27.40.12 Галогенні • Лампи # з вольфрамовою ниткою, крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних 

ламп 

27.40.12-50.00 Галогенні • Лампи # з вольфрамовою ниткою до 

мотоциклів і автомобілів (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних 

ламп) 

27.40.12-93.00 Галогенні • Лампи # з вольфрамовою ниткою на 

напругу більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних 

ламп, ламп до мотоциклів і автомобілів) 

27.40.12-95.00 Галогенні • Лампи # з вольфрамовою ниткою на 

напругу не більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних 

ламп, ламп до мотоциклів і автомобілів) 

20.14.2 Галогено- • Спирти, феноли, фенолоспирти та їхні #, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні; 
спирти жирні технічні 

20.14.14 Галогено- • Сульфо-, нітро-, нітрозо-, # чи 

негалогенопохідні вуглеводнів 

20.14.23-50.00 Галогено- • #, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 
ациклічних спиртів 

20.14.23-73.00 Галогено- • Спирти цикланові, цикленові чи 

циклотерпенові та їхні #, сульфо-, нітро- 

або нітризопохідні 

20.14.23-75.00 Галогено- • Спирти ароматичні та їхні #, сульфо-, 

нітро- або нітризопохідні 

20.14.53 Галогено- • Естери фосфорні та естери інших 

неорганічних кислот (крім галогенідів 

водню) та їхні солі; їхні #, сульфо-, 

нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.53-50.00 Галогено- • Естери фосфорні; їхні солі (зокрема 

лактофосфати; їхні #, сульфо-, нітро- чи 

нітрозопохідні) 

20.14.53-80.00 Галогено- • Естери інших неорганічних кислот 
неметалів (крім галогенідів водню), їхні 
солі та #, сульфо-, нітро- чи 

нітрозопохідні 

20.14.61-70.00 Галогено- • #, сульфо-, нітро- або нітрозопохідні 
альдегідів (зокрема з іншими кисневими 

функційними групами, циклічні 
полімери альдегідів, параформальдегід) 
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20.14.62-70.00 Галогено- • #, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 
кетонів і хінонів 

20.14.63-10.00 Галогено- • Ефіри ациклічні та їхні #, сульфо-, 

нітро- чи нітрозопохідні (крім 

діетилового ефіру) 

20.14.63-23.00 Галогено- • Ефіри цикланові, цикленові чи 

циклотерпенові та їхні #, сульфо-, нітро- 

чи нітрозопохідні 

20.14.63-25.00 Галогено- • Ефіри ароматичні та їхні #, сульфо-, 

нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.63-39.00 Галогено- • Ефіроспирти та їхні #, сульфо-, нітро- 

чи нітрозопохідні (крім 2, 2-

оксидіетанолу) 

20.14.63-50.00 Галогено- • Фенолоефіри; ефіроспиртофеноли та 

їхні #, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.63-60.00 Галогено- • Спирт; пероксиди ефірів і кетонів та їхні 
#, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.63-79.00 Галогено- • Епоксиди, епоксидоспирти, 

епоксифеноли, епоксиефіри, з трьома 
атомами в циклі та їхні #, сульфо-, 

нітро- чи нітрозопохідні, крім оксирану, 

метилоксирану (пропіленоксиду) 

20.14.63-80.00 Галогено- • Ацеталі та напівацеталі та їхні #, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

20.16.3 Галогенованих • Полімери вінілхлориду чи інших # 

олефінів, у первинних формах 

20.16.30 Галогенованих • Полімери вінілхлориду чи інших # 

олефінів, у первинних формах 

20.16.30-90.00 Галогенованих • Полімери # олефінів, у первинних 

формах, н. в. і. у. 

20.59.59-71.00 Галогенованих • Суміші з умістом # похідних метану, 

етану чи пропану 

20.20.14-50.00 Галогенових • Засоби дезінфекційні на основі # 

сполук, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або вироби 

20.20.14-90.00 Галогенових • Засоби дезінфекційні, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби (крім одержаних 

на основі четвертинних солей амонію, 

на основі # сполук) 

20.13.41-73.00 Галуни • # 
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20.59.59-53.00 Гальванізації • Засоби для # 

25.61.11-30.00 Гальванізації • Нанесення металевих покривів 

зануренням у металеві розплави 

(методом # цинком або занурення в 

олово) 

24.10.5 Гальванічним • Прокат плаский із сталі, плакований, з # 

або іншим покривом і прокат плаский зі 
швидкорізальної сталі та кремнієвої 
електротехнічної сталі 

24.10.51 Гальванічним • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, 

плакований, з # або іншим покривом 

24.10.52 Гальванічним • Прокат плаский з іншої легованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, 

плакований, з # чи іншим покривом 

24.32.2 Гальванічним • Прокат плаский холодноволочильний зі 
сталі, плакований, з # чи іншим 

покривом, завширшки менше ніж 600 

мм 

24.32.20 Гальванічним • Прокат плаский холодноволочильний зі 
сталі, плакований, з # чи іншим 

покривом, завширшки менше ніж 600 

мм 

24.41.10-30.00 Гальванічним • Срібло необроблене чи як порошок 

(зокрема срібло з # покривом із золота 
чи платини) 

24.41.10-50.00 Гальванічним • Срібло напівоброблене (зокрема срібло 

із # покривом із золота чи платини), 

крім необробленого чи як порошок 

24.41.20-30.00 Гальванічним • Золото необроблене чи як порошок, не 
призначене для карбування монет 

(зокрема золото з # покривом із 
платини) 

24.41.20-50.00 Гальванічним • Золото напівоброблене, не призначене 

для карбування монет (зокрема золото з 
# покривом із платини), крім золота 

необробленого чи як порошок 

24.41.20-70.00 Гальванічним • Золото для карбування монет (зокрема 
золото з # покривом із платини) 

32.12.13-30.00 Гальванічним • Вироби ювелірні та їхні частини з 
дорогоцінних металів (зокрема з # 

покривом, плаковані) 

24.10.31-10.00 Гальванічного • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, без 
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подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, неплакований, без # чи 

іншого покриву, не в рулонах 

24.10.31-30.00 Гальванічного • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, неплакований, без # чи 

іншого покриву, з рельєфним 

малюнком, одержаним безпосередньо в 

процесі прокатування, і продукція 

завтовшки менше ніж 4,75 мм, без 
рельєфного малюнка (крім прокатаного 

за чотирма гранями або в прямокутному 

закритому калібрі завширшки не більше 
ніж 1250 мм і завтовшки не менше від 4 

мм) 

24.10.31-50.00 Гальванічного • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, неплакований, без # або 

іншого покриву, не в рулонах, без 
рельєфного малюнка; прокат плаский з 
заліза чи нелегованої сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм, гарячекатаний та 
з подальшим оброблянням, 

неплакований, без гальванічного або 

іншого покриву 

24.10.31-50.00 Гальванічного • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву, не в 

рулонах, без рельєфного малюнка; 

прокат плаский з заліза чи нелегованої 
сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний та з подальшим 

оброблянням, неплакований, без # або 

іншого покриву 

24.10.32-30.00 Гальванічного • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, неплакований, без # або 

іншого покриву (крім 

"широкоштабового прокату") 

24.32.10-25.00 Гальванічного • Прокат плаский із заліза чи нелегованої 
сталі, завширшки менше ніж 600 мм, 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стан), неплакований, без # чи 

іншого покриву, з часткою вуглецю 
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менше ніж 25 мас. %, 

"електротехнічний" 

28.49.12 Гальванопокриття • Верстати для обробляння дерева, 
пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів; 

машини для # 

28.49.12-83.00 Гальванопокриття • Машини та апаратура для #, електролізу 

чи електрофорезу 

20.59.43 Гальм • Рідини до гідравлічних #; засоби 

антифризні та готові засоби проти 

обледеніння 

20.59.43-30.00 Гальм • Рідини до гідравлічних # та інші готові 
рідини для гідравлічних трансмісій; 

засоби, без умісту мінеральної олії чи 

олій, одержаних з бітумінозних 

матеріалів або з умістом менше ніж 70 

мас. % цих олій 

23.99.11 Гальм • Волокно азбестове оброблене; суміші на 
основі азбесту чи карбонату магнію; 

вироби з цих сумішей чи азбесту; 

матеріали фрикційні для #, зчеплення та 
будь-яких пристроїв, немонтовані 

23.99.11-00.00 Гальм • Волокно азбестове оброблене; суміші на 
основі азбесту чи карбонату магнію; 

вироби з цих сумішей чи азбесту; 

матеріали фрикційні для #, зчеплення та 
будь-яких пристроїв, немонтовані 

27.90.40-50.00 Гальм • Зчеплення, муфти та гальма 
електромагнітні (крім гідравлічних або 

пневматичних механічних #, керованих 

електромагнітними приладами) 

30.92.30-30.00 Гальм • Частини рам, передніх вилок, #, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, втулкових гальм, 

кривошипного механізму педалей, 

зірочки заднього колеса з вільним ходом 

до двоколісних велосипедів, інших 

видів велосипедів без двигуна та візків 

30.92.30-30.00 Гальм • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, втулкових #, 

кривошипного механізму педалей, 

зірочки заднього колеса з вільним ходом 

до двоколісних велосипедів, інших 

видів велосипедів без двигуна та візків 

27.90.4 Гальма • Устатковання електричне, інше (зокрема 
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електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та #, електромагнітні 
підіймальні головки, пришвидшувачі 
заряджених частинок, генератори 

електричних сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40 Гальма • Устатковання електричне інше (зокрема 
електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та #, електромагнітні 
підіймальні головки, пришвидшувачі 
заряджених частинок, генератори 

електричних сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40-50.00 Гальма • Зчеплення, муфти та # електромагнітні 
(крім гідравлічних або пневматичних 

механічних гальм, керованих 

електромагнітними приладами) 

29.32.30-20.00 Гальма • #, гальмівні системи з підсилювачами та 

їхні частини (крім колодок і дисків 

гальмівних) 

32.30.11-37.00 Гальма • Кріплення, # та палиці лижні 

29.32.30-20.00 Гальмівних • Гальма, гальмівні системи з 
підсилювачами та їхні частини (крім 

колодок і дисків #) 

30.92.30-30.00 Гальмівних • Частини рам, передніх вилок, гальм, # 

втулок заднього колеса з вільним ходом, 

втулкових гальм, кривошипного 

механізму педалей, зірочки заднього 

колеса з вільним ходом до двоколісних 

велосипедів, інших видів велосипедів 

без двигуна та візків 

28.99.39 Гальмівні • Устатковання стартове для літальних 

апаратів; палубні # чи подібні пристрої; 
устатковання для балансування шин; 

машини спеціальної призначеності, н. в. 

і. у. 

28.99.39-65.00 Гальмівні • Пристрої для запуску повітряних 

літальних апаратів і їхні частини, 

палубні # пристрої чи подібні пристрої 
та їхні частини 

29.32.30-20.00 Гальмівні • Гальма, # системи з підсилювачами та 
їхні частини (крім колодок і дисків 

гальмівних) 

26.60.11 Гамма- • Апаратура, що базується на 

використанні рентгенівського, альфа-, 

бета- чи # випромінювання 

26.60.11-30.00 Гамма- • Апаратура, що базується на 
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використанні альфа-, бета- чи # 

випромінювання, для медичних, 

хірургічних, стоматологічних і 
ветеринарних потреб чи для іншої 
призначеності (зокрема апаратура для 

радіографії та радіотерапії) 

13.92.29 Ганчірки • Вироби текстильні, готові, інші (зокрема 

#, для миття підлоги, посуду, витирання 

пороху й подібні вироби для 

прибирання, рятувальні жилети, 

рятувальні пояси), н. в. і. у. 

13.92.29-53.00 Ганчірки • #, для миття підлоги, посуду, витирання 

пороху й подібні вироби для 

прибирання, з нетканого текстилю 

13.92.29-57.00 Ганчірки • #, для миття підлоги, посуду, витирання 

пороху й подібні вироби для 

прибирання (крім трикотажних чи з 
нетканого текстилю) 

13.92.29-90.00 Ганчірки • #, для миття підлоги, посуду, витирання 

пороху та подібні вироби для 

прибирання, трикотажні; жилети 

рятувальні, рятувальні пояси та інші 
готові вироби 

13.94.2 Ганчір'я • #, відходи шпагату, мотузок, канатів та 
тросів і зношені вироби, з текстильних 

матеріалів 

13.94.20 Ганчір'я • #, відходи шпагату, мотузок, канатів та 
тросів і зношені вироби, з текстильних 

матеріалів 

13.94.20-00.00 Ганчір'я • #, відходи шпагату, мотузок, канатів та 
тросів і зношені вироби, з текстильних 

матеріалів 

28.22.13-50.00 Гаражних • Домкрати та підіймачі гідравлічні для 

підіймання транспортних засобів (крім 

#) 

28.22.13-70.00 Гаражних • Домкрати та підіймачі, застосовувані 
для підіймання транспортних засобів 

(крім # стаціонарних і гідравлічних) 

28.22.13-30.00 Гаражні • Підіймачі # стаціонарні для підіймання 

транспортних засобів 

13.92.16-60.00 Гардин • Вироби меблево-декоративні (зокрема 
чохли до меблів, наволочки #, а також 

пошиванки на автомобільні крісла), крім 

ковдр, пледів, постільної, столової, 
туалетної та кухонної білизни, фіранок, 
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#, штор, запон і покривал на ліжка 

13.92.15-30.00 Гардини • Фіранки, # та світлонепроникні штори, 

завіси чи запони до ліжок, трикотажні 

13.92.15-50.00 Гардини • Фіранки, # та світлонепроникні штори, 

завіси чи запони до ліжок, із тканих 

матеріалів 

13.92.15-70.00 Гардини • Фіранки, # та світлонепроникні штори, 

завіси чи запони до ліжок, з нетканих 

матеріалів 

13.92.15 Гардіни • Фіранки, # (зокрема драпіровка) і 
світлонепроникні штори; завіси чи 

запони до ліжок 

32.20.13 Гармоніки • Органи духові клавішні, фісгармонії та 
подібні інструменти; акордеони та 
подібні інструменти; # губні; 
інструменти духові 

32.20.13-40.00 Гармоніки • Акордеони та подібні інструменти; # 

губні 

24.31.10-40.00 Гарячеволочильних • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, холодного 

здеформування або обробляння в 

холодному стані, або не здеформовані й 

не оброблені, н. в. і. у. (крім 

гарячекатаних, # або 

гарячеекструдованих без подальшого 

обробляння, крім плакування та 

спресованих виробів), інші 

24.31.20-10.00 Гарячеволочильних • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, 
зокрема з подальшим оброблянням 

(крім виробів гарячекатаних, # або 

екструдованих, плакованих, 

напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 
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у витки) 

24.10.64-30.00 Гарячеволочильні • Бруски та прутки гарячекатані, # чи 

спресовані (крім круглого поперечного 

перерізу) з нержавкої сталі 

24.31.10-40.00 Гарячеекструдованих • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, холодного 

здеформування або обробляння в 

холодному стані, або не здеформовані й 

не оброблені, н.в.і.у. (крім 

гарячекатаних, гарячеволочильних або # 

без подальшого обробляння, крім 

планування та спресованих виробів), 

інші 

24.10.31-50.00 Гарячекатаний • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву, не в 

рулонах, без рельєфного малюнка; 

прокат плаский з заліза чи нелегованої 
сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, 

# та з подальшим оброблянням, 

неплакований, без гальванічного або 

іншого покриву 

24.10.35-20.00 Гарячекатаний • Прокат плаский зі швидкорізальної 
сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, 

# чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) 

24.10.35-50.00 Гарячекатаний • Прокат плаский з легованої сталі, іншої, 
ніж нержавкої сталі, завширшки не 

менше ніж 600 мм, # чи холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані) та з 
подальшим оброблянням (крім 

оцинкованого та продукції з кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.10.52-10.00 Гарячекатаний • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки не 

менше ніж 600 мм, # чи холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), 
електротехнічно оцинкований (крім 

продукції з кремнієвої електротехнічної 
сталі) 

24.10.52-30.00 Гарячекатаний • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки не 

менше ніж 600 мм, # чи холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), 
оцинкований (крім продукції 
електротехнічно оцинкованої, продукції 
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з кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.32.10-30.00 Гарячекатаний • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки менше 
ніж 600 мм, # чи холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані) та 
електролітично оцинкований (крім 

виробів зі швидкорізальної сталі чи з 
кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.32.10-40.00 Гарячекатаний • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки менше 
ніж 600 мм, # чи холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані) та 
плакований чи покритий цинком (крім 

електролітично плакованого та виробів 

зі швидкорізальної сталі чи з кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.32.10-50.00 Гарячекатаний • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки менше 
ніж 600 мм, # чи холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані) з 
подальшим оброблянням (крім 

плакованого чи покритого цинком і 
виробів зі швидкорізальної сталі чи з 
кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.31.10-4000 Гарячекатаних • Бруски та стрижні із заліза чи 

нелегованої сталі, холодного 

здеформування або обробляння в 

холодному стані, або не здеформовані й 

не оброблені, н. в. і. у (крім #, 

гарячеволочильних або 

гарячеекструдованих без подальшого 

обробляння, крім планування та 
спресованих виробів), інші 

24.31.20-10.00 Гарячекатаних • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, 
зокрема з подальшим оброблянням 

(крім виробів #, гарячеволочильних або 
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екструдованих, плакованих, 

напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки) 

24.31.20-10.00 Гарячекатаних • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, 
зокрема з подальшим оброблянням 

(крім виробів гарячекатаних, 

гарячеволочильних або екструдованих, 

плакованих, напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів #, 

нерівномірно скручених у витки) 

24.31.20-20.00 Гарячекатаних • Бруски та стрижні з часткою вуглецю 

0,9 мас. %, але не більше від 1,15 мас. 
%, хрому 0,5 мас. %, але не більше від 2 

мас. %, і молібдену не більше ніж 0,5 

мас. %, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім виробів 

напівоброблених або пласкокатаних, 

брусків або стрижнів #, нерівномірно 

скручених у витки 

24.31.20-30.00 Гарячекатаних • Бруски та стрижні з інструментальної 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім виробів 

напівоброблених або пласкокатаних, 

брусків і стрижнів #, нерівномірно 

скручених у витки 

24.10.61 Гарячекатані • Бруски та прутки #, вільно укладені в 

бунти, з нелегованої сталі 

24.10.62-10.00 Гарячекатані • Бруски # для армування бетону 

24.10.62-30.00 Гарячекатані • Бруски # з автоматної сталі 
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24.10.62-50.00 Гарячекатані • Бруски # (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для 

буріння та бурових штанг) з нелегованої 
сталі іншої, ніж автоматна сталь 

24.10.63 Гарячекатані • Бруски та прутки #, вільно укладені в 

бунти, з нержавкої сталі 

24.10.63-00.00 Гарячекатані • Бруски та прутки #, вільно укладені в 

бунти, з нержавкої сталі 

24.10.64-10.00 Гарячекатані • Бруски # круглого поперечного перерізу 

з нержавкої сталі 

24.10.64-30.00 Гарячекатані • Бруски та прутки #, гарячеволочильні чи 

спресовані (крім круглого поперечного 

перерізу) з нержавкої сталі 

24.10.65 Гарячекатані • Бруски та прутки #, вільно укладені в 

бунти, з іншої легованої сталі 

24.10.65-10.00 Гарячекатані • Бруски та прутки зі швидкорізальної 
сталі, #, нерівномірно скручені у витки 

24.10.65-30.00 Гарячекатані • Бруски та прутки з кремніємарганцевої 
сталі, #, нерівномірно скручені у витки 

24.10.65-50.00 Гарячекатані • Прутки # з підшипникової сталі 

24.10.65-70.00 Гарячекатані • Бруски та прутки з легованої сталі 
іншої, ніж нержавкої сталі, #, 

нерівномірно скручені у витки (крім 

продукції з підшипникової сталі, 
швидкорізальної сталі та 
кремніємарганцевої сталі) 

24.10.66-10.00 Гарячекатані • Бруски # зі швидкорізальної сталі 

24.10.66-20.00 Гарячекатані • Бруски # з кремніємарганцевої сталі 

24.10.66-30.00 Гарячекатані • Бруски # з підшипникової сталі 

24.10.66-40.00 Гарячекатані • Бруски # з інструментальної сталі 

24.10.66-50.00 Гарячекатані • Бруски # (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для 

буріння та бурових штанг) з легованої 
сталі (іншої, ніж нержавка, 

інструментальна, кремніємарганцева, 
підшипникова та швидкорізальна сталь) 

24.10.33-30.00 Гарячекатаного • Пластини та листи, виготовлені 
порізкою # широкополосного прокату 

завширшки не менше ніж 600 мм, з 
нержавкої сталі 

28.93.15-60.00 Гарячих • Перколятори та інші апарати для 

приготування кави й інших # напоїв, 
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непобутові 

24.10.3 Гарячого • Прокат плаский зі сталі, без подальшого 

обробляння, крім # прокатування 

24.10.6 Гарячого • Бруски та прутки # оброблення, із сталі 

24.10.7 Гарячого • Профілі незамкнуті, шпунтові палі та 

конструктивні елементи залізничних і 
трамвайних колій, зі сталі, # обробляння 

24.10.31 Гарячого • Прокат плаский з нелегованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, завширшки не менше ніж 

600 мм 

24.10.31-10.00 Гарячого • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, неплакований, без 
гальванічного чи іншого покриву, не в 

рулонах 

24.10.31-30.00 Гарячого • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, неплакований, без 
гальванічного чи іншого покриву, з 
рельєфним малюнком, одержаним 

безпосередньо в процесі прокатування, і 
продукція завтовшки менше ніж 4,75 

мм, без рельєфного малюнка (крім 

прокатаного за чотирма гранями або в 

прямокутному закритому калібрі 
завширшки не більше ніж 1250 мм і 
завтовшки не менше від 4 мм) 

24.10.31-50.00 Гарячого • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву, не в 

рулонах, без рельєфного малюнка; 

прокат плаский з заліза чи нелегованої 
сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний та з подальшим 

оброблянням, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву 

24.10.32 Гарячого • Прокат плаский з нелегованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, завширшки менше ніж 

600 мм 

24.10.32-10.00 Гарячого • Прокат плаский з нелегованої сталі, без 
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подальшого обробляння, крім # 

прокатування, прокатаний за чотирма 

гранями чи у прямокутному закритому 

калібрі, завширшки не менше ніж 150 

мм, але менше від 600 мм і завтовшки 

не менше ніж 4 мм, не в рулонах, без 
рельєфного малюнка, загально відомий 

як "широкоштабовий прокат" 

24.10.32-30.00 Гарячого • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву (крім 

"широкоштабового прокату") 

24.10.33 Гарячого • Прокат плаский з нержавкої сталі, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, завширшки не менше ніж 

600 мм 

24.10.33-10.00 Гарячого • Прокат плаский з нержавкої сталі, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, у рулонах для повторного 

прокатування, завширшки не менше ніж 

600 мм 

24.10.33-20.00 Гарячого • Прокат плаский з нержавкої сталі, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, у рулонах, завширшки не 
менше ніж 600 мм, інший 

24.10.34 Гарячого • Прокат плаский з нержавкої сталі, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, завширшки менше ніж 

600 мм 

24.10.34-10.00 Гарячого • Прокат плаский з нержавкої сталі, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, у рулонах, завширшки 

менше ніж 600 мм для повторного 

прокатування 

24.10.34-20.00 Гарячого • Прокат плаский з нержавкої сталі, без 
подальшого обробляння, крім # 

прокатування, у рулонах, завширшки 

менше ніж 600 мм, інший 

24.10.35 Гарячого • Прокат плаский з іншої легованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім # 

прокатування, завширшки не менше ніж 

600 мм 

24.10.35-10.00 Гарячого • Прокат плаский з інструментальної 
сталі чи легованої сталі іншої, ніж 
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нержавкої сталі, без подальшого 

обробляння, крім # прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм, у 

рулонах (крім швидкорізальної сталі чи 

кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.35-30.00 Гарячого • Прокат плаский з інструментальної 
сталі чи легованої сталі іншої, ніж 

нержавкої сталі, без подальшого 

обробляння, крім # прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм, не в 

рулонах (крім продукції з покривом 

органічними речовинами, продукції 
завтовшки менше ніж 4.75 мм і 
продукції з швидкорізальної сталі чи 

кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.35-40.00 Гарячого • Прокат плаский з легованої сталі, іншої, 
ніж нержавкої сталі, завширшки не 

менше ніж 600 мм, без подальшого 

обробляння, крім # прокатування, не в 

рулонах, завтовшки менше ніж 4,75 мм 

(крім продукції з інструментальної 
сталі, швидкорізальної сталі чи 

кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.36 Гарячого • Прокат плаский з іншої легованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім # 

прокатування, завширшки менше ніж 

600 мм (крім прокату з кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.10.36-00.00 Гарячого • Прокат плаский з іншої легованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім # 

прокатування, завширшки менше ніж 

600 мм (крім прокату з кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.10.62 Гарячого • Бруски та прутки зі сталі, інші, без 
подальшого обробляння, крім кування, # 

прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування, чи піддані крученню після 

прокатування 

24.10.62 Гарячого • Бруски та прутки зі сталі, інші, без 
подальшого обробляння, крім кування, 

гарячого прокатування, # волочіння чи 

пресування, чи піддані крученню після 

прокатування 

24.10.64 Гарячого • Бруски та прутки з нержавкої сталі, 
інші, без подальшого обробляння, крім 

кування, # прокатування, гарячого 

волочіння чи пресування, чи піддані 
крученню після прокатування 
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24.10.64 Гарячого • Бруски та прутки з нержавкої сталі, 
інші, без подальшого обробляння, крім 

кування, гарячого прокатування, # 

волочіння чи пресування, чи піддані 
крученню після прокатування 

24.10.66 Гарячого • Бруски та прутки з іншої легованої 
сталі, інші, без подальшого обробляння, 

крім кування, # прокатування, гарячого 

волочіння чи пресування, чи піддані 
крученню після прокатування 

24.10.66 Гарячого • Бруски та прутки з іншої легованої 
сталі, інші, без подальшого обробляння, 

крім кування, гарячого прокатування, # 

волочіння чи пресування, чи піддані 
крученню після прокатування 

24.10.71 Гарячого • Профілі незамкнуті з нелегованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім # 

прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування 

24.10.71 Гарячого • Профілі незамкнуті з нелегованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, # волочіння чи 

пресування 

24.10.71-40.00 Гарячого • Профілі незамкнуті з нелегованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім # 

прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування, інші 

24.10.71-40.00 Гарячого • Профілі незамкнуті з нелегованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, # волочіння чи 

пресування, інші 

24.10.72 Гарячого • Профілі незамкнуті з нержавкої сталі, 
без подальшого обробляння, крім # 

прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування 

24.10.72 Гарячого • Профілі незамкнуті з нержавкої сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, # волочіння чи 

пресування 

24.10.72-00.00 Гарячого • Профілі незамкнуті з нержавкої сталі, 
без подальшого обробляння, крім # 

прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування 

24.10.72-00.00 Гарячого • Профілі незамкнуті з нержавкої сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, # волочіння чи 
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пресування 

24.10.73 Гарячого • Профілі незамкнуті з іншої легованої 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

# прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування 

24.10.73 Гарячого • Профілі незамкнуті з іншої легованої 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, # волочіння чи 

пресування 

24.10.73-00.00 Гарячого • Профілі незамкнуті з іншої легованої 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

# прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування 

24.10.73-00.00 Гарячого • Профілі незамкнуті з іншої легованої 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, # волочіння чи 

пресування 

24.20.33-70.00 Гарячого • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, # чи холодного формування та 

зварювання, зовнішнього діаметра не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 

24.20.34-10.00 Гарячого • Труби та трубки некруглого 

поперечного перерізу, # чи холодного 

формування та зварювання, з нержавкої 
сталі 

24.20.34-30.00 Гарячого • Труби та трубки з квадратним або 

прямокутним поперечним перерізом, зі 
стінкою завтовшки не більше ніж 2 мм # 

чи холодного формування та 

зварювання, зі сталі іншої, ніж нержавка 
сталь 

24.20.34-50.00 Гарячого • Труби та трубки з квадратним або 

прямокутним поперечним перерізом, зі 
стінкою завтовшки більше ніж 2 мм, # 

чи холодного формування та 

зварювання, зі сталі іншої, ніж нержавка 
сталь 

24.20.34-70.00 Гарячого • Труби та трубки некруглого 

поперечного перерізу іншого, ніж 

квадратний або прямокутний, # чи 

холодного формування та зварювання, зі 
сталі іншої, ніж нержавка сталь 

24.31.20-10.00 Гарячого • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 
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обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, # катання, 

нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, 
зокрема з подальшим оброблянням 

(крім виробів гарячекатаних, 

гарячеволочильних або екструдованих, 

плакованих, напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки) 

24.33.11-50.00 Гарячого • Кутики, форми та профілі із заліза або 

нелегованої сталі без подальшого 

обробляння, крім холодного 

формування або обробляння в 

холодному стані та з подальшим 

оброблянням, чи без подальшого 

обробляння, крім спресованих, чи # 

формування іншим способом та з 
подальшим оброблянням, н. в. і. у. (крім 

з плаского прокату) 

27.52.13 Гарячого • Повітронагрівачі та розподільники # 

повітря, неелектричні, залізні чи сталеві, 
н. в. і. у. 

27.52.13-00.00 Гарячого • Повітронагрівачі та розподільники # 

повітря, неелектричні, залізні чи сталеві, 
н. в. і. у. 

27.90.3 Гарячого • Устатковання для паяння м'якими та 

твердими припоями чи зварювання, 

машини й апарати для поверхневого 

термообробляння та # напилення, 

електричні 

27.90.31 Гарячого • Машини й апарати для паяння м'якими 

та твердими припоями чи зварювання, 

електричні, машини й апарати для # 

напилення металів або металокераміки, 

електричні 

27.90.32 Гарячого • Частини електричних машин і апаратів 

для паяння м'якими та твердими 

припоями чи зварювання, електричних 

машин і апаратів для # напилення 



стор. 696 з 1807  

металів або металокераміки 

27.90.32-00.00 Гарячого • Частини електричних машин і апаратів 

для паяння м'якими та твердими 

припоями чи зварювання, електричних 

машин і апаратів для # напилення 

металів або металокераміки 

28.13.14-17.00 Гарячого • Помпи безсальникові відцентрові, для 

систем опалення та # водопостачання 

28.99.39-30.00 Гарячого • Машини для виробництва чи # 

обробляння скла чи скляних виробів 

28.99.52-30.00 Гарячого • Частини для складання електричних і 
електронних ламп, трубок або 

електронно-променевих трубок чи 

газорозрядних ламп у скляних колбах, 

для виробництва чи # обробляння скла 
чи скляних виробів, крім форм для 

лиття скла 

25.21.12 Гарячої • Котли центрального опалення для 

виробництва # води чи пари низького 

тиску 

25.21.12-00.00 Гарячої • Котли центрального опалення для 

виробництва # води чи пари низького 

тиску 

28.91.11-53.00 Гарячої • Стани прокатні, стани # прокатки чи 

скомбіновані стани гарячої й холодної 
прокатки 

28.91.11-53.00 Гарячої • Стани прокатні, стани гарячої прокатки 

чи скомбіновані стани # й холодної 
прокатки 

24.20.13-70.00 Гарячому • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, оброблені у # стані, безшовні, 
зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім 

труб для нафто- та газопроводів і 
обсадних, помпово-компресорних і 
бурильних труб, для буріння нафтових 

та газових свердловин) 

25.93.16-13.00 Гарячому • Пружини із заліза чи сталі, листові, 
пластинчаті, оброблені в # стані та 

листи до них 

25.93.16-15.00 Гарячому • Пружини із заліза чи сталі, листові, не 
пластинчаті, оброблені в # стані та 

листи до них 

25.93.16-31.00 Гарячому • Пружини ґвинтові з заліза чи сталі, 
оброблені в # стані 
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24.10.64-70.00 Гарячосформовані • Бруски та прутки з нержавкої сталі, 
холодноздеформовані або оброблені у 

холодному стані та з подальшим 

оброблянням, чи # з подальшим 

оброблянням, н. в. і. у. (крім 

спресованих) 

19.20.24 Гас • # 

19.20.24-00.00 Гас • # 

19.20.25 Гас • # для реактивних двигунів 

19.20.25-00.00 Гас • # для реактивних двигунів 

20.30.22-40.00 Ґатунки • Пігменти, зокрема металеві порошки та 

пластівці, дисперговані у неводних 

середовищах, як рідина чи паста, #, що 

їх використовують для виробництва 

фарб; фарбувальні засоби та інші 
барвники, н. в. і. у., розфасовані для 

роздрібної торгівлі 

24.45.30-55.00 Гафній • Берилій, хром, германій, ванадій, галій, 

#, індій, ніобій (колумбій), реній і талій 

та вироби з цих металів, н. в. і. у.; 

відходи та брухт цих металів (крім 

берилія, хрому й талія) 

25.93.18 Гачки • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, в'язальні #, шила та 

подібні вироби для рукоділля, із заліза 

чи сталі; булавки англійські та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18-00.00 Гачки • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні голки, в'язальні #, шила та 

подібні вироби для рукоділля, із заліза 

чи сталі; булавки англійські та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.99.25 Гачки • Застібки, оправи із застібками, пряжки, 

пряжки-застібки, #, петлі, вушка та 
подібні вироби з недорогоцінних 

металів до одягу, взуття, тентів, сумок, 

дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи 

роздвоєні з недорогоцінних металів; 

намистини та блискітки з 
недорогоцінних металів 

25.99.25-30.00 Гачки • #, петлі, петельки й подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, 

взуття, навісів, сумок, речей для 

подорожей та інших готових виробів 

(крім гаків з карабіном, заклепок, 
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кнопок до одягу та натискних кнопок) 

25.99.29-25.00 Гачки • Вироби готові із залізного чи сталевого 

дроту; силки, капкани й подібні вироби, 

дротяна обв'язка для фуражу, носові 
кільця для тварин, матрацні #, гаки для 

м'яса, підвіски ринви/водостічного 

жолоба, корзини для паперу (крім 

дротових каркасів для абажурів) 

13.94.12-53.00 Гачком • Сітки готові, зі шпагату, тросу чи канату 

з нейлону чи інших поліамідів (крім 

сіткового полотна в куску, в'язаного #, 

сіток для волосся, сіток для різних видів 

спорту та рибальських сіток) 

13.94.12-55.00 Гачком • Сітки готові, з нейлону чи інших 

поліамідів (крім сіткового полотна в 

куску, в'язаного #, сіток для волосся, 

сіток для різних видів спорту та 

рибальських сіток, сіток зі шпагату, 

тросу чи канату) 

27.51.25-70.00 Гачком • Нагрівані електричні занурювані 
(зокрема портативні занурювані 
нагрівані для рідин, зазвичай з ручкою 

чи #) 

23.52.1 Гашене • Вапно негашене, # та гідравлічне 

23.52.10 Гашене • Вапно негашєне, # та гідравлічне 

23.52.10-35.00 Гашене • Вапно # 

25.94.11-57.00 Гвинтами • Гаки та кільця з # із заліза чи сталі 

25.94.11-13.00 Ґвинти • # виточені з брусків, зі стрижнем 

завтовшки не більше ніж 6 мм 

25.94.11-15.00 Ґвинти • # та болти із заліза чи сталі, для 

кріплення конструкційних елементів 

рейкових колій, інші 

25.94.11-17.00 Ґвинти • # та болти сталеві, без головок 

25.94.11-23.00 Ґвинти • # з нержавкої сталі зі шліцом та 
хрестоподібним шліцом 

25.94.11-25.00 Ґвинти • # та болти з головками, інші 

25.94.11-27.00 Ґвинти • # з нержавкої сталі з шестигранною 

головкою 

25.94.11-29.00 Ґвинти • # сталеві з шестигранною головкою, 

інші 

25.94.11-53.00 Ґвинти • # для кріплення дерев'яних деталей, із 
заліза чи сталі 
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25.94.11-73.00 Ґвинти • # самонарізні з нержавкої сталі (крім 

ґвинтових механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

або які працюють як активна частина 

машини) 

25.94.11-75.00 Ґвинти • # самонарізні із заліза чи сталі (крім 

виготовлених з нержавкої сталі, 
ґвинтових механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

або які працюють як активна частина 

машини) 

25.94.13-40.00 Ґвинти • #, болти та гайки (крім загострених 

ґвинтів, ґвинтових заглушок, ґвинтових 

механізмів, що їх використовують для 

передавання руху та які працюють як 

активна частина машини, гаків, кілець з 
ґвинтом) 

25.99.26 Ґвинти • # кораблів та човнів і лопаті до них 

25.99.26-00.00 Ґвинти • # кораблів та човнів і лопаті до них 

28.15.24 Ґвинти • Колеса зубчасті та зубчасті передачі; # 

ходові кулькові чи роликові; коробки 

передач та інші пристрої перемикання 

швидкості 

28.15.24-73.00 Ґвинти • # ходові кулькові чи роликові 

30.30.50-30.00 Ґвинти-носії • Пропелери та # та їхні частини до 

дирижаблів, планерів та інших 

безмоторних повітряних літальних 

апаратів, вертольотів і літаків 

25.94.13-40.00 Ґвинтів • Ґвинти, болти та гайки (крім 

загострених #, ґвинтових заглушок, 

ґвинтових механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

та які працюють як активна частина 

машини, гаків, кілець з ґвинтом) 

28.15.24-75.00 Ґвинтів • Елементи трансмісій, інші (крім 

зубчастих коліс і зубчастих передач, # 

ходових кулькових або роликових, 

коробок передач та інших пристроїв 

перемикання швидкості) 

28.15.39-50.00 Ґвинтів • Частини трансмісій, кулачкових і 
колінчастих валів, 

вальниць/підшипників ковзання до 

валів, зубчастих коліс, ходових 

кулькових і роликових #, коробок 

передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт 
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зчеплення валів, універсальних муфт 

25.40.12-50.00 Ґвинтівки • Дробовики-рушниці, #, карабіни та 
зброя, яку заряджають з дула (зокрема 
рушниці для полювання на качок 

(рушниці для плоскодонок), комбіновані 
рушниці з взаємозамінним гладким і 
нарізним стволом, зброя спортивна, 

виконана у формі палиці), крім 

військової вогнепальної зброї 

30.30.50-90.00 Ґвинтів-носіїв • Частини до всіх типів повітряних 

літальних апаратів (крім пропелерів, #) 

25.93.16-60.00 Ґвинтових • Пружини із заліза чи сталі (крім 

листових пружин та листів до них, # 

пружин, спіральних пласких пружин, 

дискових пружин) 

25.94.11-73.00 Ґвинтових • Ґвинти самонарізні з нержавкої сталі 
(крім # механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

або які працюють як активна частина 

машини) 

25.94.11-75.00 Ґвинтових • Ґвинти самонарізні із заліза чи сталі 
(крім виготовлених з нержавкої сталі, # 

механізмів, що їх використовують для 

передавання руху або які працюють як 

активна частина машини) 

25.94.13-40.00 Ґвинтових • Ґвинти, болти та гайки (крім 

загострених Ґвинтів, # заглушок, 

ґвинтових механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

та які працюють як активна частина 

машини, гаків, кілець з ґвинтом) 

25.94.13-40.00 Ґвинтових • Ґвинти, болти та гайки (крім 

загострених ґвинтів, ґвинтових 

заглушок, # механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

та які працюють як активна частина 

машини, гаків, кілець з ґвинтом) 

28.13.13-80.00 Ґвинтових • Помпи об'ємні ротаційні (зокрема 

перистальтичні, коловратні, ґвинтові з 
одним ґвинтом), крім гідроустановок, 

шестеренчастих, лопатевих і # помп 

28.13.27-55.00 Ґвинтових • Компресори об'ємні роторні 
багатовальні (крім #) 

25.93.16-31.00 Ґвинтові • Пружини # з заліза чи сталі, оброблені в 

гарячому стані 
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28.13.13-60.00 Ґвинтові • Помпи об'ємні ротаційні, # 

28.13.13-80.00 Ґвинтові • Помпи об'ємні ротаційні (зокрема 

перистальтичні, коловратні, # з одним 

ґвинтом), крім гідроустановок, 

шестеренчастих, лопатевих і ґвинтових 

помп 

28.13.27-53.00 Ґвинтові • Компресори об'ємні роторні 
багатовальні # 

32.99.12 Ґвинтові • Ручки кулькові; ручки та маркери з 
наконечником з повсті чи іншого 

поруватого матеріалу; олівці механічні 
цангові чи # 

32.99.12-50.00 Ґвинтові • Олівці механічні цангові чи # 

25.94.13-40.00 Ґвинтом • Ґвинти, болти та гайки (крім 

загострених ґвинтів, ґвинтових 

заглушок, ґвинтових механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

та які працюють як активна частина 

машини, гаків, кілець з #) 

28.13.13-80.00 Ґвинтом • Помпи об'ємні ротаційні (зокрема 

перистальтичні, коловратні, ґвинтові з 
одним #), крім гідроустановок, 

шестеренчастих, лопатевих і ґвинтових 

помп 

25.94.9 Ґвинтонарізних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва кріпильних і # виробів 

25.94.99 Ґвинтонарізних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва кріпильних і # виробів 

25.94.99-00.00 Ґвинтонарізних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва кріпильних і # виробів 

25.94 Ґвинтонарізні • Вироби кріпильні та # 

25.94.1 Ґвинтонарізні • Вироби кріпильні та # 

20.20.19-30.00 Гексахлорбензол • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); 

диносеб (ISO), його солі чи його естери; 

етилендибромід (ISO); етилендихлорид 

(ISO); гептахлор (ISO); # (ISO); 1, 2, 3, 4, 

5, 6-гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), 

зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні 
сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 
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(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-

метіл (ISO); пентахлорфенол (ISO); 

фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-Т (ISO) (2, 4, 

5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її 
солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

32.50.22-39.74 Гелеві • Засоби для захисту тулуба чи всього 

тіла: кінцівок, частин тіла (подушки 

абдукційні, косинки, обтуратори, 

суспензорії); чохли для кукс верхніх і 
нижніх кінцівок; оболонки (зокрема #), 

для кукс верхніх та нижніх кінцівок; 

вкладки з силіконової композиції для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення 

протезів молочної залози 

32.50.50-20.00 Гелю • Препарати у формі #, що їх 

використовують у медицині чи 

ветеринарії для змащування під час 
хірургічних операцій чи медичних 

оглядів або для зчіплювання тіла з 
медичними інструментами 

32.50.13-53.00 Гемодіалізу • Устатковання для # 

30.11.24-30.00 Генеральних • Судна для перевезення # вантажів 

26.11.30-03.00 Генераторами • Схеми інтегровані багатокристальні: 
мікропроцесори та мікроконтролери, 

об'єднані чи ні із запам'ятовувальними 

пристроями, перетворювачами, 

логічними схемами, підсилювачами, 

схемами синхронізації й тактовими # чи 

іншими схемами 

26.11.30-06.00 Генераторами • Схеми інтегровані електронні (крім 

схем багатокристальних): 

мікропроцесори та мікроконтролери, 

об'єднані чи ні із запам'ятовувальними 

пристроями, перетворювачами, 

логічними схемами, підсилювачами, 

схемами синхронізації й тактовими # чи 

іншими схемами 

26.11.22-80.00 Генератори • Кристали п'єзоелектричні складені 
(зокрема кварцові, # та резонатори) 

26.60.11-70.00 Генератори • # рентгенівських променів, генератори 

високої напруги, зокрема частини до 

виробів підкатегорії 26.60.11 

26.60.11-70.00 Генератори • Генератори рентгенівських променів, # 
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високої напруги, зокрема частини до 

виробів підкатегорії 26.60.11 

27.1 Генератори • Двигуни, # та трансформатори 

електричні й електрична розподільча та 

керувальна апаратура 

27.11 Генератори • Двигуни, # та трансформатори 

електричні 

27.11.1 Генератори • Двигуни потужністю не більше ніж 37,5 

Вт; двигуни постійного струму, інші; # 

постійного струму 

27.11.2 Генератори • Двигуни універсальні постійного чи 

змінного струму потужністю більше ніж 

37,5 Вт; двигуни змінного струму інші; 
# змінного струму 

27.11.10 Генератори • Двигуни потужністю не більше ніж 37,5 

Вт; двигуни постійного струму, інші; # 

постійного струму 

27.11.10-90.00 Генератори • Двигуни та # постійного струму 

потужністю більше ніж 375 кВт (крім 

стартерних електродвигунів для 

двигунів внутрішнього згоряння) 

27.11.26 Генератори • # змінного струму 

27.11.26-10.00 Генератори • # змінного струму потужністю не 
більше ніж 75 кВ•А 

27.11.26-30.00 Генератори • # змінного струму потужністю більше 

ніж 75 кВ•А, але не більше від 375 кВ•А 

27.11.26-50.00 Генератори • # змінного струму потужністю більше 

ніж 375 В•А, але не більше від 750 кВ•А 

27.11.26-70.00 Генератори • # змінного струму потужністю більше 

ніж 750 кВ•А 

27.90.4 Генератори • Устатковання електричне, інше (зокрема 

електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та гальма, 
електромагнітні підіймальні головки, 

пришвидшувачі заряджених частинок, # 

електричних сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40 Генератори • Устатковання електричне інше (зокрема 
електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та гальма, 
електромагнітні підіймальні головки, 

пришвидшувачі заряджених частинок, # 

електричних сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40-30.00 Генератори • # сигналів 
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28.25.30-10.00 Генератори • Частини установок для кондиціювання 

повітря (зокрема конденсатори, 

абсорбери, випарювачі та #) 

28.29.11 Генератори • Газогенератори та # водяного газу; 

газогенератори ацетиленові та подібні; 
установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

28.29.11-00.00 Генератори • Газогенератори та # водяного газу; 

газогенератори ацетиленові та подібні; 
установки дистиляційні чи 

ректифікаційні 

29.31.21 Генератори • Свічки запалювання; магнето 

запалювання; # постійного струму 

магнітоелектричні; маховики магнітні; 
розподільники; котушки запалювання 

29.31.21-50.00 Генератори • Магнето-запалювання, # постійного 

струму магнітоелектричні та маховики 

магнітні 

29.31.22 Генератори • Стартери та стартер-генератори 

подвійної дії, # інші та інше 

устатковання 

29.31.22-50.00 Генератори • # для двигунів внутрішнього згоряння 

(зокрема генератори постійного струму 

та генератори змінного струму), крім 

генераторів подвійної дії 

29.31.22-50.00 Генератори • Генератори для двигунів внутрішнього 

згоряння (зокрема # постійного струму 

та генератори змінного струму), крім 

генераторів подвійної дії 

29.31.22-50.00 Генератори • Генератори для двигунів внутрішнього 

згоряння (зокрема генератори 

постійного струму та # змінного 

струму), крім генераторів подвійної дії 

26.30.40-35.00 Генераторів • Антени зовнішні для приймання 

радіосигналів або телебачення через 
супутник (зокрема роторні системи), 

крім антенних підсилювачів і блоків # 

радіочастот 

26.30.40-39.00 Генераторів • Антени зовнішні для приймання 

радіосигналів або телебачення (зокрема 
роторні системи), крім призначених для 

приймання радіосигналів або 

телебачення через супутник, антенних 

підсилювачів і блоків # радіочастот 

26.30.40-50.00 Генераторів • Антени внутрішні для приймання 
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радіосигналів або телебачення (зокрема 
вмонтовані), крім антенних 

підсилювачів і блоків # радіочастот 

27.11.6 Генераторів • Частини електричних двигунів, # і 
трансформаторів 

27.11.9 Генераторів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричних двигунів, # і 
трансформаторів 

27.11.61 Генераторів • Частини електричних двигунів і # 

27.11.61-00.00 Генераторів • Частини електричних двигунів і # 

27.11.99 Генераторів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричних двигунів, # і 
трансформаторів 

27.11.99-00.00 Генераторів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричних двигунів, # і 
трансформаторів 

28.11.21-30.00 Генераторів • Турбіни на водяній парі та інші парові 
турбіни (крім турбін для електричних #) 

28.29.81 Генераторів • Частини газогенераторів і # водяного 

газу 

28.29.81-00.00 Генераторів • Частини газогенераторів і # водяного 

газу 

29.31.22-50.00 Генераторів • Генератори для двигунів внутрішнього 

згоряння (зокрема генератори 

постійного струму та генератори 

змінного струму), крім # подвійної дії 

29.31.30-30.00 Генераторів • Частини електричного устатковання для 

запалювання, # і пристроїв для 

відключення двигунів внутрішнього 

згоряння 

33.14.11 Генераторів • Ремонтування та технічне 

обслуговування електричних двигунів, 

#, трансформаторів, розподільчої та 

керувальної апаратури 

33.14.11-20.00 Генераторів • Ремонтування та технічне 

обслуговування електричних двигунів, 

#, трансформаторів 

33.20.50-20.00 Генераторів • Монтування електричних двигунів, # і 
трансформаторів 

27.11.31 Генераторні • Установки # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння із запалюванням 

від стиснення 
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27.11.31-10.00 Генераторні • Установки # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю не більше 
ніж 75 кВ•А 

27.11.31-30.00 Генераторні • Установки # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю більше ніж 

75 кВ•А, але не більше від 375 кВ•А 

27.11.31-50.00 Генераторні • Установки # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю більше ніж 

375 кВ•А, але не більше від 750 кВ•А 

27.11.31-70.00 Генераторні • Установки # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю більше ніж 

750 кВ•А 

27.11.32 Генераторні • Установки # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням; установки генераторні, 
інші; перетворювачі електричні обертові 

27.11.32 Генераторні • Установки генераторні з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням; установки #, 

інші; перетворювачі електричні обертові 

27.11.32-33.00 Генераторні • Установки # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням потужністю не більше 
ніж 7,5 кВ•А 

27.11.32-35.00 Генераторні • Установки # з поршневими двигунами 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням потужністю більше ніж 

7,5 кВ•А 

27.11.32-50.00 Генераторні • Установки # (крім двигунів поршневих 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням або запалюванням від 

стиснення) 

32.20.14 Генерацією • Інструменти музичні (зокрема клавішні) 
з електричною # чи електричним 

підсиленням звуку 

32.20.14-00.00 Генерацією • Інструменти музичні (зокрема клавішні) 
з електричною # чи електричним 

підсиленням звуку 

18.12.14 Географічних • Друкування книг, #, гідрографічних або 

подібних карт усіх видів, репродукцій, 

креслеників і фотографій, поштових 
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листівок 

18.12.14-35.00 Географічних • Друкування #, гідрографічних або 

подібних карт усіх видів у формі 
книжки 

18.12.14-42.00 Географічних • Друкування #, гідрографічних або 

подібних карт усіх видів, не у формі 
книжки 

25.93.17-10.00 Геодезичних • Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, 
крім оснащених різальними зубцями, 

або інших виробів, у яких ланцюги 

відіграють допоміжну роль, сторожок 

дверей, оснащених ланцюгами, мірних 

(#) ланцюгів, ланцюжків із біжутерії 

25.93.17-30.00 Геодезичних • Ланцюги проти ковзання із заліза чи 

сталі, крім оснащених різальними 

зубцями або інших виробів, у яких 

ланцюги відіграють допоміжну роль, 

сторожок дверей, оснащених 

ланцюгами, мірних (#) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Геодезичних • Ланцюги із заліза чи сталі, крім 

шарнірних ланцюгів, ланцюгів проти 

ковзання, ланцюгів з розпірками та 
ланцюгів зі зварними ланками (ланцюгів 

до бензопил), або інших виробів, у яких 

ланцюги відіграють допоміжну роль, 

мірних (#) ланцюгів 

26.51.66-50.00 Геометричних • Інструменти, прилади та машини 

електронні для вимірювання чи 

перевіряння # параметрів (зокрема 

компаратори, координатно-

вимірювальні машини) 

26.51.66-83.00 Геометричних • Інструменти, прилади та машини 

електронні для вимірювання чи 

перевіряння # параметрів, інші 

26.51.66-89.00 Геометричних • Інструменти та машини неелектронні 
для вимірювання (крім призначених для 

вимірювання чи перевіряння # 

параметрів, балансування механічних 

частин, випробовувальних стендів, 

інструментів і оптичних приладів) 

26.51.1 Геофізичні • Прилади та інструменти навігаційні, 
метеорологічні, # та подібної 
призначеності 

26.51.12 Геофізичні • Далекоміри, теодоліти і тахеометри; 

прилади та інструменти топографічні, 
гідрографічні, океанографічні, 
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гідрологічні, метеорологічні й # інші 

26.51.12-70.00 Геофізичні • Інструменти та прилади топографічні 
(зокрема фотограмметричні), 
гідрографічні, океанографічні, 
гідрологічні, метеорологічні та # (крім 

нівелірів і компасів), неелектронні; 
далекоміри неелектронні 

26.51.12-35.00 Геофізичної • Інструменти й апаратура електронні 
метеорологічної, гідрологічної та # 

призначеності (крім компасів) 

20.20.19-30.00 Гептахлор • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); 

диносеб (ISO), його солі чи його естери; 

етилендибромід (ISO); етилендихлорид 

(ISO); # (ISO); гексахлорбензол (ISO); 1, 

2, 3, 4, 5, 6-гексохлорциклогексан (НСН 

(ISO)), зокрема ліндан (ISO, INN); 

ртутні сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-

метіл (ISO); пентахлорфенол (ISO); 

фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-Т (ISO) (2, 4, 

5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її 
солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.12 Гербіциди • # 

20.20.12-20.00 Гербіциди • # на основі феноксифітогормональних 

продуктів, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або вироби 

20.20.12-30.00 Гербіциди • # на основі триазинів, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.12-40.00 Гербіциди • # на основі амідів, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.12-50.00 Гербіциди • # на основі карбаматів, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.12-60.00 Гербіциди • # на основі похідних динітроаніліну, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 
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подані як готові препарати або вироби 

20.20.12-70.00 Гербіциди • # на основі сечовини, урацилу та 
сульфанілсечовини, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.12-90.00 Гербіциди • #, розфасовані для роздрібної торгівлі 
чи подані як готові препарати або 

вироби, крім на основі 
феноксифітогормональних продуктів, 

триазинів, амідів, карбаматів, похідних 

динітроаніліну, сечовини, урацилу, 

сульфанілсечовини 

24.45.30-55.00 Германій • Берилій, хром, #, ванадій, галій, гафній, 

індій, ніобій (колумбій), реній і талій та 

вироби з цих металів, н. в. і. у.; відходи 

та брухт цих металів (крім берилія, 

хрому й талія) 

20.12.19-50.00 Германію • Оксид і гідроксид літію, оксид і 
гідроксид ванадію, оксид і гідроксид 

нікелю, оксиди # та діоксид цирконію 

10.51.22-30.01 Герметичних • Молоко спеціальної призначеності для 

немовлят, у # пакованнях масою нетто 

не більше ніж 500 г, з умістом жиру 

понад 10 мас. % 

27.40.14-60.00 Герметичних • Лампи розжарювання до мотоциклів і 
автомобілів (крім # ламп спрямованого 

світла, галогенних ламп з 
вольфрамовою ниткою) 

27.40.39-10.00 Герметичних • Устатковання електричне освітлювальне 
та візуальної сигналізації для 

автомобілів (крім ламп розжарювання та 
газорозрядних ламп, # ламп 

спрямованого світла, ультрафіолетових, 

інфрачервоних і дугових ламп) 

27.40.11-00.00 Герметичні • Лампи # спрямованого світла 

27.40.11 Герметичні • Лампи # спрямованого світла 

15.20.4 Гетри • Частини шкіряного взуття; устілки 

вкладні, устілки під п'ятку й подібні 
знімні деталі; #, гамаші й подібні 
вироби та їхні частини 

15.20.40 Гетри • Частини шкіряного взуття; устілки 

вкладні, устілки під п'ятку й подібні 
знімні деталі; #, гамаші й подібні 
вироби та їхні частини 

28.29.83-20.00 Гирі • # до будь-яких ваг або терезів; частини 
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устатковання для зважування (крім 

терезів чутливістю не менше ніж 5 

сантиграм) 

28.30.54-50.00 Гичкорізи • # та машини бурякозбиральні 

28.30.54-80.00 Гичкорізів • Машини для збирання коренеплодів або 

бульбоплодів (крім картоплекопачів і 
картоплезбиральних машин, # і 
бурякозбиральних машин) 

26.12.10-80.00 Гібридних • Схеми пасивні (зокрема схеми з 
резисторів і/або конденсаторів), крім 

матриць безкорпусних резисторів; 

матриць безкорпусних конденсаторів; 

схем, що мають активні складники; # 

схем 

15.12.12 Гігієни • Вироби дорожні з натуральної чи 

композиційної шкіри, пластмасових 

листів, текстильних матеріалів, 

вулканізованої фібри чи картону, 

набори дорожні для особистої #, шиття 

або чищення взуття чи одягу 

15.12.12-70.00 Гігієни • Набори дорожні для особистої #, шиття 

або чищення взуття чи одягу (крім 

манікюрних наборів) 

20.42.18 Гігієни • Засоби для # ротової порожнини чи 

зубів (зокрема фіксувальні пасти і 
порошки для зубних протезів), нитки 

зубоочисні 

20.42.18-90.00 Гігієни • Засоби для # ротової порожнини чи 

зубів (зокрема фіксувальні пасти для 

зубних протезів; порошки й таблетки 

для полоскання ротової порожнини та 

запашні препарати для ротової 
порожнини, зубоочисні нитки), крім 

зубних порошків 

32.91.12 Гігієни • Щітки зубні, щітки для волосся та інші 
туалетні щітки для особистої #; пензлі 
художні, пензлики для писання та 
пензлики для нанесення косметики 

32.91.12-37.00 Гігієни • Помазки для гоління та туалетні щітки 

для особистої # (крім щіток зубних і 
щіток для волосся) 

23.19.23 Гігієнічний • Посуд лабораторний, # або 

фармацевтичний, скляні ампули 

23.19.23-30.00 Гігієнічний • Посуд лабораторний, # або 

фармацевтичний скляний, 
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поградуйований або не поградуйований 

32.99.15-10.00 Гігієнічних • Олівці прості та кольорові, з грифелями 

у твердій оболонці (крім олівців для 

медичних, косметичних або # цілей) 

26.51.51-79.00 Гігрографи • Гідрометри, гігрометри та психрометри 

неелектронні (зокрема #, термо-

гігрографи, баро-термо-гігрографи, 

актинометри, бароскопи), крім 

радіозондів для атмосферного 

зондування 

26.51.51 Гігрометри • Гідрометри, термометри, пірометри, 

барометри, # та психрометри 

26.51.51-75.00 Гігрометри • Гідрометри, # та психрометри 

електронні 

26.51.51-79.00 Гігрометри • Гідрометри, # та психрометри 

неелектронні (зокрема гігрографи, 

термо-гігрографи, баро-термо-

гігрографи, актинометри, бароскопи), 

крім радіозондів для атмосферного 

зондування 

21.10.3 Гідантоїн • Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні 
сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) 

азоту, що мають у структурі 
неконденсоване піразинове кільце, 

піримідинове кільце, піперазольне 
кільце чи фенотіазинову кільцеву 

систему без подальшої конденсації; # та 

його похідні; сульфонаміди 

21.10.31 Гідантоїн • Лактони, н. в. і. у, сполуки 

гетероциклічні лише з гетеро-атомом(-

ами) азоту; що мають у структурі 
неконденсоване піразольне кільце, 
піримідинове кільце, піперазинове 

кільце чи фенотіазинову кільцеву 

систему без подальшої конденсації; # і 
його похідні 

21.10.31-40.00 Гідантоїн • # і його похідні 

20.14.52-30.00 Гідантоїну • Сполуки гетероциклічні лише з 
гетероатомом(-ами) азоту; сполуки, що 

мають у структурі неконденсоване 
імідазольне кільце (крім # та його 

похідних) 

23.52.1 Гідравлічне • Вапно негашене, гашене та # 

23.52.10 Гідравлічне • Вапно негашене, гашене та # 

23.52.10-50.00 Гідравлічне • Вапно # 
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28.12 Гідравлічне • Устатковання силове # та пневматичне 

28.12.1 Гідравлічне • Устатковання силове # та пневматичне, 

крім його частин 

28.99.39-25.00 Гідравлічним • Кріплення пересувне з # 

урухомлювачем/приводом для шахт 

20.59.43 Гідравлічних • Рідини до # гальм; засоби антифризні та 
готові засоби проти обледеніння 

20.59.43-30.00 Гідравлічних • Рідини до # гальм та інші готові рідини 

для гідравлічних трансмісій; засоби, без 
умісту мінеральної олії чи олій, 

одержаних з бітумінозних матеріалів 

або з умістом менше ніж 70 мас. % цих 

олій 

20.59.43-30.00 Гідравлічних • Рідини до гідравлічних гальм та інші 
готові рідини для # трансмісій; засоби, 

без умісту мінеральної олії чи олій, 

одержаних з бітумінозних матеріалів 

або з умістом менше ніж 70 мас. % цих 

олій 

23.65.12-20.00 Гідравлічних • Вироби з азбестоцементу, цементу з 
волокнами целюлози чи з подібних 

сумішей волокон (азбесту, целюлози або 

інших рослинних волокон, синтетичних 

полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших # 

зв'язувальних речовин з умістом азбесту 

23.65.12-40.00 Гідравлічних • Листи, панелі, плитка та подібні вироби 

з цементу з волокнами целюлози чи з 
подібних сумішей волокон (целюлози 

або інших рослинних волокон, 

синтетичних полімерів, скляних чи 

металевих волокон) і цементу або інших 

# зв'язувальних речовин, без умісту 

азбесту 

23.65.12-60.00 Гідравлічних • Труби, трубки та фітинги для труб і 
трубок з цементу з волокнами целюлози 

чи з подібних сумішей волокон 

(целюлози або інших рослинних 

волокон, синтетичних полімерів, 

скляних чи металевих волокон) і 
цементу або інших # зв'язувальних 

речовин, без умісту азбесту 

23.65.12-80.00 Гідравлічних • Вироби з цементу з волокнами 

целюлози чи з подібних сумішей 

волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних 
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полімерів, скляних чи металевих 

волокон) і цементу або інших # 

зв'язувальних речовин, без умісту 

азбесту (крім листів, панелей, плитки й 

подібних виробів, зокрема труб, трубок і 
фітингів для труб і трубок) 

27.90.40-50.00 Гідравлічних • Зчеплення, муфти та гальма 
електромагнітні (крім # або 

пневматичних механічних гальм, 

керованих електромагнітними 

приладами) 

28.11.32 Гідравлічних • Частини # турбін, водяних коліс 

(зокрема регулятори) 

28.11.32-00.00 Гідравлічних • Частини # турбін, водяних коліс 

(зокрема регулятори) 

28.22.13-70.00 Гідравлічних • Домкрати та підіймачі, застосовувані 
для підіймання транспортних засобів 

(крім гаражних стаціонарних і #) 

23.51.12 Гідравлічні • Портландцемент, глиноземистий 

цемент, безклінкерний шлаковий цемент 
і подібні # цементи 

23.51.12-90.00 Гідравлічні • Цемент глиноземистий, безклінкерний 

шлаковий цемент і подібні # цементи 

26.51.65 Гідравлічні • Прилади й апаратура # або пневматичні 
для автоматичного регулювання чи 

контролювання 

26.51.65-00.00 Гідравлічні • Прилади й апаратура # або пневматичні 
для автоматичного регулювання чи 

контролювання 

28.11.22 Гідравлічні • Турбіни # та водяні колеса 

28.11.22-00.00 Гідравлічні • Турбіни # та водяні колеса 

28.12.11 Гідравлічні • Двигуни # та пневматичні лінійної дії 
(циліндри) 

28.12.11-30.00 Гідравлічні • Циліндри # 

28.12.12 Гідравлічні • Двигуни # та пневматичні обертові 

28.12.12-00.00 Гідравлічні • Двигуни # та пневматичні обертові 

28.12.13 Гідравлічні • Помпи # 

28.12.13-20.00 Гідравлічні • Помпи # (радіально-поршневі) 

28.12.13-50.00 Гідравлічні • Помпи # (шестеренчасті) 

28.12.13-80.00 Гідравлічні • Помпи # (лопатеві) 
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28.12.14 Гідравлічні • Клапани # та пневматичні 

28.12.15 Гідравлічні • Агрегати # 

28.12.15-30.00 Гідравлічні • Помпи # (аксіально-поршневі) 

28.12.15-80.00 Гідравлічні • Помпи # (крім аксіально-поршневих, 

радіально-поршневих, шестеренчастих, 

лопатевих) 

28.12.16 Гідравлічні • Системи # 

28.12.16-30.00 Гідравлічні • Системи # (силові установки з 
урухомлювачами/приводами) 

28.12.16-80.00 Гідравлічні • Системи # (силові установки), крім з 
урухомлювачами/приводами 

28.22.13-50.00 Гідравлічні • Домкрати та підіймачі # для підіймання 

транспортних засобів (крім гаражних) 

28.24.12-80.00 Гідравлічні • Інструменти ручні, # чи з умонтованим 

неелектричним двигуном (крім 

ланцюгових пилок) 

28.41.33 Гідравлічні • Машини кувальні чи штампувальні та 
молоти; преси # та преси для 

обробляння металу, н. в. і. у. 

28.41.33-40.00 Гідравлічні • Преси #, інші, з числовим програмним 

керуванням 

28.12.2 Гідравлічного • Частини # та пневматичного силового 

устатковання 

28.12.9 Гідравлічного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та пневматичного 

силового устатковання 

28.12.20 Гідравлічного • Частини # та пневматичного силового 

устатковання 

28.12.20-00.00 Гідравлічного • Частини # та пневматичного силового 

устатковання 

28.12.99 Гідравлічного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та пневматичного 

силового устатковання 

28.12.99-00.00 Гідравлічного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та пневматичного 

силового устатковання 

33.12.12 Гідравлічного • Ремонтування та технічне 

обслуговування # чи пневматичного 

силового устатковання, інших помп, 

компресорів, кранів і клапанів 

33.12.12-10.00 Гідравлічного • Ремонтування та технічне 
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обслуговування # чи пневматичного 

силового устатковання, інших помп, 

компресорів 

20.13.25 Гідразин • Оксиди, гідроксиди і пероксиди; # і 
гідроксиламін та їхні неорганічні солі 

20.13.25-80.00 Гідразин • # і гідроксиламін та їхні неорганічні солі 

20.14.44-30.00 Гідразину • Похідні # чи гідроксиламіну, органічні 

20.13.64 Гідриди • Фосфіди; карбіди; #; нітриди; азиди; 

силіциди та бориди 

20.13.64-80.00 Гідриди • Фосфіди (крім ферофосфорів) 

визначеного чи невизначеного хімічного 

складу; #, нітриди, азиди, силіциди та 

бориди, визначеного чи невизначеного 

хімічного складу, крім сполук, що є 
карбідами підтипу 20.13.64-50.00 

27.20.23 Гідридно-нікелеві • Акумулятори нікель-кадмієві, #, літій-

іонні, літій-полімерні, залізонікелеві та 
інші електричні акумулятори 

27.20.23-00.00 Гідридно-нікелеві • Акумулятори нікель-кадмієві, #, літій-

іонні, літій-полімерні, залізонікелеві та 
інші електричні акумулятори 

21.10.31-30.00 Гідроване • Сполуки, що мають у структурі 
неконденсоване піразольне кільце (# чи 

негідроване) 

21.10.31-59.00 Гідроване • Сполуки, що мають у структурі 
піримідинове кільце (# чи негідроване) 

чи піперазинове кільце, крім 

малонілсечовини (кислоти барбітурової) 
та її похідних 

21.10.31-70.00 Гідроване • Сполуки, що мають у структурі 
неконденсоване триазинове кільце (# чи 

не гідроване), крім меламіну 

21.10.31-80.00 Гідровану • Сполуки, що мають у структурі 
фенотіазинову кільцеву систему (# чи 

негідровану), без подальшої конденсації 

18.12.14 Гідрографічних • Друкування книг, географічних, # або 

подібних карт усіх видів, репродукцій, 

креслеників і фотографій, поштових 

листівок 

18.12.14-35.00 Гідрографічних • Друкування географічних, # або 

подібних карт всіх видів у формі 
книжки 

18.12.14-42.00 Гідрографічних • Друкування географічних, # або 



стор. 716 з 1807  

подібних карт усіх видів, не у формі 
книжки 

26.51.12 Гідрографічні • Далекоміри, теодоліти і тахеометри; 

прилади та інструменти топографічні, #, 

океанографічні, гідрологічні, 
метеорологічні й геофізичні інші 

26.51.12-70.00 Гідрографічні • Інструменти та прилади топографічні 
(зокрема фотограмметричні), #, 

океанографічні, гідрологічні, 
метеорологічні та геофізичні (крім 

нівелірів і компасів), неелектронні; 
далекоміри неелектронні 

20.13.43-20.00 Гідрокарбонат • # натрію (бікарбонат натрію) 

20.12.19-50.00 Гідроксид • Оксид і # літію, оксид і гідроксид 

ванадію, оксид і гідроксид нікелю, 

оксиди германію та діоксид цирконію 

20.12.19-50.00 Гідроксид • Оксид і гідроксид літію, оксид і # 

ванадію, оксид і гідроксид нікелю, 

оксиди германію та діоксид цирконію 

20.12.19-50.00 Гідроксид • Оксид і гідроксид літію, оксид і 
гідроксид ванадію, оксид і # нікелю, 

оксиди германію та діоксид цирконію 

20.12.19-73.00 Гідроксид • Оксид і # молібдену 

20.13.25-25.00 Гідроксид • # натрію (сода каустична); твердий 

20.13.25-27.00 Гідроксид • # натрію у водному розчині (їдкий натр 

або сода рідинна) 

20.13.25-35.00 Гідроксид • # калію (каустичний поташ), твердий 

20.13.25-37.00 Гідроксид • # калію у водному розчині (луг калієвий 

або поташ рідинний) 

20.13.25-60.00 Гідроксид • # та пероксид магнію; оксиди, 

гідроксиди та пероксиди стронцію та 
барію 

20.13.25-70.00 Гідроксид • # алюмінію 

20.12.1 Гідроксиди • Оксиди, пероксиди та # 

20.12.12 Гідроксиди • Оксиди та # хрому, марганцю, свинцю й 

міді 

20.12.12-00.00 Гідроксиди • Оксиди та # хрому, марганцю, свинцю й 

міді 

20.12.19 Гідроксиди • Оксиди, # та пероксиди інших металів 

20.12.19-10.00 Гідроксиди • Оксиди та # заліза, фарби земляні, з 
умістом не більше ніж 70 мас. % суміші 
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заліза у перерахунку на Fe2O3 

20.12.19-30.00 Гідроксиди • Оксиди та # кобальту, оксиди кобальту 

технічні 

20.12.19-90.00 Гідроксиди • Основи неорганічні інші; оксиди, # та 

пероксиди інших металів, н. в. і. у. 

20.13.25 Гідроксиди • Оксиди, # і пероксиди; гідразин і 
гідроксиламін та їхні неорганічні солі 

20.13.25-60.00 Гідроксиди • Гідроксид та пероксид магнію; оксиди, 

# та пероксиди стронцію та барію 

21.10.2 Гідроксиди • Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; 
солі та # амонію четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні 
й солі з цих речовин 

21.10.20 Гідроксиди • Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; 
солі та # амонію четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні 
й солі з цих речовин 

21.10.20-40.00 Гідроксиди • Солі та # амонію четвертинні, лецитини 

та інші фосфоаміноліпіди, визначеного 

або невизначеного хімічного складу 

20.13.31-50.00 Гідроксидів • Оксиди хлору і хлориди # міді та інших 

металів 

20.13.25 Гідроксиламін • Оксиди, гідроксиди і пероксиди; 

гідразин і # та їхні неорганічні солі 

20.13.25-80.00 Гідроксиламін • Гідразин і # та їхні неорганічні солі 

20.14.44-30.00 Гідроксиламіну • Похідні гідразину чи #, органічні 

26.51.12 Гідрологічні • Далекоміри, теодоліти і тахеометри; 

прилади та інструменти топографічні, 
гідрографічні, океанографічні, #, 

метеорологічні й геофізичні інші 

26.51.12-70.00 Гідрологічні • Інструменти та прилади топографічні 
(зокрема фотограмметричні), 
гідрографічні, океанографічні, #, 

метеорологічні та геофізичні (крім 

нівелірів і компасів), неелектронні; 
далекоміри неелектронні 

26.51.12-35.00 Гідрологічної • Інструменти й апаратура електронні 
метеорологічної, # та геофізичної 
призначеності (крім компасів) 

26.51.51 Гідрометри • #, термометри, пірометри, барометри, 

гігрометри та психрометри 

26.51.51-75.00 Гідрометри • #, гігрометри та психрометри 
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електронні 

26.51.51-79.00 Гідрометри • #, гігрометри та психрометри 

неелектронні (зокрема гігрографи, 

термо-гігрографи, баро-термо-

гігрографи, актинометри, бароскопи), 

крім радіозондів для атмосферного 

зондування 

26.51.52-35.00 Гідрометричних • Витратоміри електронні (крім 

електролічильників, # гребних коліс) 

26.51.52-55.00 Гідрометричних • Витратоміри неелектронні (крім 

електролічильників, # гребних коліс) 

20.13.42-40.00 Гідроортофосфат • # кальцію (дикальційфосфат) 

20.15.72 Гідроортофосфат • # діамонію (діамонійфосфат) 

20.15.72-00.00 Гідроортофосфат • # діамонію (діамонійфосфат) 

20.13.42-80.00 Гідроортофосфату • Фосфати (крім # кальцію та моно- чи 

динатрійфосфату); поліфосфати (крім 

трифосфату натрію) 

28.15.39-50.00 Гідротрансформаторів • Частини трансмісій, кулачкових і 
колінчастих валів, 

вальниць/підшипників ковзання до 

валів, зубчастих коліс, ходових 

кулькових і роликових ґвинтів, коробок 

передач, #, маховиків, шківів, муфт і 
муфт зчеплення валів, універсальних 

муфт 

28.13.13-80.00 Гідроустановок • Помпи об'ємні ротаційні (зокрема 

перистальтичні, коловратні, ґвинтові з 
одним ґвинтом), крім #, 

шестеренчастих, лопатевих і ґвинтових 

помп 

28.95.11-37.00 Гільйотинні • Машини # для паперу та картону (крім 

різальних верстатів і апаратів для 

плівок, скомбінованих рулонних 

поздовжньо-різальних і 
перемотувальних верстатів, 

поздовжньо-різальних або поперечно-

різальних верстатів) 

15.20.21 Гімнастики • Взуття для тенісу, баскетболу, #, 

тренувань і подібне взуття 

15.20.21-00.00 Гімнастики • Взуття для тенісу, баскетболу, #, 

тренувань і подібне взуття 

32.30.14 Гімнастичних • Інвентар і устатковання для # залів, 

фітнес-центрів і атлетичних залів 
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32.30.14-00.00 Гімнастичних • Інвентар і устатковання для # залів, 

фітнес-центрів і атлетичних залів 

20.13.32-30.00 Гіпоброміти • Гіпохлорити, гіпохлорит кальцію 

технічний, хлорити; # 

20.13.42-20.00 Гіпофосфіти • Фосфінати (#) та фосфонати (фосфіти) 

20.13.32-30.00 Гіпохлорит • Гіпохлорити, # кальцію технічний, 

хлорити; гіпоброміти 

20.13.3 Гіпохлорити • Солі металів галоїдні; #, хлорати й 

перхлорати 

20.13.32 Гіпохлорити • #, хлорати і перхлорати 

20.13.32-30.00 Гіпохлорити • #, гіпохлорит кальцію технічний, 

хлорити, гіпоброміти 

23.5 Гіпс • Цемент, вапно та # 

23.52 Гіпс • Вапно та # 

23.52.2 Гіпс • # 

23.52.20 Гіпс • # 

23.52.20-00.00 Гіпс • # 

23.62.10-50.00 Гіпсовим • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі 
гіпсу, покриті чи армовані папером або 

картоном, крім виробів, агломерованих 

гіпсом, з # оздобленням 

23.62.10-90.00 Гіпсовим • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі 
гіпсу, не покриті чи не армовані 
папером або картоном, крім виробів, 

агломерованих гіпсом, з # оздобленням 

23.62.10-50.00 Гіпсом • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі 
гіпсу, покриті чи армовані папером або 

картоном, крім виробів, агломерованих 

#, з гіпсовим оздобленням 

23.62.10-90.00 Гіпсом • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі 
гіпсу, не покриті чи не армовані 
папером або картоном, крім виробів, 

агломерованих #, з гіпсовим 

оздобленням 

20.59.52-30.00 Гіпсу • Пасти для виготовлення моделей; віск 

стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують у стоматології, 
виготовлені на основі # (зокрема пасти 
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для дитячого ліплення) 

23.6 Гіпсу • Вироби з бетону, # та цементу 

23.52.9 Гіпсу • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вапна та # 

23.52.99 Гіпсу • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вапна та # 

23.52.99-00.00 Гіпсу • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вапна та # 

23.62 Гіпсу • Вироби з # для будівництва 

23.62.1 Гіпсу • Вироби з # для будівництва 

23.62.9 Гіпсу • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з # для 

будівництва 

23.62.10 Гіпсу • Вироби з # для будівництва 

23.62.10-50.00 Гіпсу • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з # та сумішей на основі гіпсу, 

покриті чи армовані папером або 

картоном, крім виробів, агломерованих 

гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.62.10-50.00 Гіпсу • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі #, 

покриті чи армовані папером або 

картоном, крім виробів, агломерованих 

гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.62.10-90.00 Гіпсу • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з # та сумішей на основі гіпсу, 

не покриті чи не армовані папером або 

картоном, крім виробів, агломерованих 

гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.62.10-90.00 Гіпсу • Плити, листи, панелі, плитка й подібні 
вироби з гіпсу та сумішей на основі #, 

не покриті чи не армовані папером або 

картоном, крім виробів, агломерованих 

гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.62.99 Гіпсу • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з # для 

будівництва 

23.62.99-00.00 Гіпсу • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з # для 

будівництва 

23.69 Гіпсу • Вироби з бетону, # або цементу, інші 

23.69.1 Гіпсу • Вироби з бетону, # або цементу, інші 
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23.69.9 Гіпсу • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з бетону, # 

або цементу 

23.69.11 Гіпсу • Вироби з # або сумішей на основі гіпсу, 

інші, н. в. і. у. 

23.69.11 Гіпсу • Вироби з гіпсу або сумішей на основі #, 

інші, н. в. і. у. 

23.69.11-00.00 Гіпсу • Вироби з # або сумішей на основі гіпсу, 

інші, н. в. і. у. 

23.69.11-00.00 Гіпсу • Вироби з гіпсу або сумішей на основі #, 

інші, н. в. і. у. 

23.69.99 Гіпсу • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з бетону, # 

або цементу 

23.69.99-00.00 Гіпсу • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з бетону, # 

або цементу 

20.59.52 Гіпсу • Пасти для виготовлення моделей; віск 

стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують у стоматології, 
виготовлені на основі #; препарати та 
заряди для вогнегасників; середовища 
живильні для вирощування культур 

мікроорганізмів; реагенти діагностичні 
або лабораторні багатоскладові, н. в. і. 
у. 

27.40.32 Гірлянди • # освітлювальні для прикрашання 

новорічних ялинок 

27.40.32-00.00 Гірлянди • # освітлювальні для прикрашання 

новорічних ялинок 

32.99.51-30.00 Гірлянди • Вироби для новорічних і різдвяних свят 
(крім справжніх різдвяних ялинок); 

підставки під ялинки; свічки; статуетки, 

фігурки тварин і подібні вироби, 

використовувані для прикрашання місць 

обрядових свят; # електричні 

28.92 Гірничих • Машини й устатковання для # робіт, 
робіт у кар'єрі та для будівництва 

28.92.1 Гірничих • Машини й устатковання для # робіт 

28.92.6 Гірничих • Частини машин і устатковання для # 

робіт, робіт у кар'єрі та для будівництва 

28.92.9 Гірничих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 
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# робіт, робіт у кар'єрі та для 

будівництва 

28.92.27 Гірничих • Лопати механічні, екскаватори та 

одноківшові навантажувачі самохідні, 
інші; машини самохідні для # робіт, 
інші 

28.92.27-30.00 Гірничих • Лопати механічні, екскаватори та 

одноківшові навантажувачі самохідні, 
інші; машини самохідні для # робіт, 
інші, н. в. і. у. 

28.92.99 Гірничих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

# робіт, робіт у кар'єрі та для 

будівництва 

28.92.99-00.00 Гірничих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

# робіт, робіт у кар'єрі та для 

будівництва 

33.12.24 Гірничих • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для # робіт, робіт у кар'єрі та для 

будівництва 

33.12.24-00.00 Гірничих • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для # робіт, робіт у кар'єрі та для 

будівництва 

33.20.34 Гірничих • Монтування промислових машин і 
устатковання для # робіт 

33.20.34-00.00 Гірничих • Монтування промислових машин і 
устатковання для # робіт 

26.51.11-20.00 Гіроскопічні • Компаси для визначання напрямку 

(зокрема магнітні, #, нактоузні та для 

визначання положення) 

28.92.12 Гірських • Машини врубові для добування вугілля 

чи # порід і тунелепрохідницькі 
машини; машини бурильні чи 

прохідницькі, інші 

28.92.12-33.00 Гірських • Машини врубові для добування вугілля 

чи # порід і тунелепрохідницькі 
машини, самохідні 

28.92.12-35.00 Гірських • Машини врубові для добування вугілля 

чи # порід і тунелепрохідницькі 
машини, інші (крім самохідних) 

28.22.18-20.00 Гірськолижні • Фунікулери, крісельні підйомники, # 
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підіймачі та тягові механізми для 

фунікулерів 

10.84.1 Гірчиця • Оцет; соуси; суміші приправ; борошно 

та крупка гірчичні; # готова 

10.84.12 Гірчиця • Соуси; суміші приправ і суміші 
прянощів; борошно та крупка гірчичні 
та # готова 

10.84.12-55.00 Гірчиця • # готова 

10.41.26 Гірчична • Олія ріпакова, кользова чи #, сира 

10.41.26-00.00 Гірчична • Олія ріпакова, кользова чи #, сира 

10.41.56 Гірчична • Олія рапсова, кользова й # та її фракції, 
рафінована, хімічно незмодифікована 

10.41.56-00.00 Гірчична • Олія рапсова, кользова й # та її фракції, 
рафінована, хімічно незмодифікована 

10.84.12-70 Гірчичних • Соуси та суміші для їх приготування; 

суміші приправ і суміші прянощів (крім 

соєвого соусу, томатного кетчупу, 

інших томатних соусів, борошна чи 

крупки # та готової гірчиці) 

25.40.12-50.00 Гладким • Дробовики-рушниці, гвинтівки, 

карабіни та зброя, яку заряджають з 
дула (зокрема рушниці для полювання 

на качок (рушниці для плоскодонок), 

комбіновані рушниці з взаємозамінним 

# і нарізним стволом, зброя спортивна, 

виконана у формі палиці), крім 

військової вогнепальної зброї 

24.51.12-20.00 Гладких • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і # валів з чавуну 

з кулястим графітом (крім деталей для 

корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.12-90.00 Гладких • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/ підшипників # валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
чавуну з кулястим графітом 

24.51.13-20.00 Гладких • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 



стор. 724 з 1807  

вальниць/підшипників і # валів із сірого 

чавуну (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.13-90.00 Гладких • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/ підшипників # валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), із 
сірого чавуну 

24.52.10-30.00 Гладких • Лиття деталей корпусів 

вальниць/підшипників і 
вальниць/підшипників # валів зі сталі 
(крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.52.10-90.00 Гладких • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/ підшипників # валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі 
сталі 

24.53.10-20.00 Гладких • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і # валів з легких 

металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Гладких • Лиття деталей передавальних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і # валів, 

виливаних з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

25.50.12-20.00 Гладких • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 

штампування) сталевих частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників та # валів (крім 

деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

10.82.21-70.00 Глазур • # шоколадна, з умістом какао-масла не 
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менше ніж 18 мас. % та в пакованнях 

масою більше ніж 2 кг 

20.30.21 Глазур • Пігменти готові, речовини-глушники та 
барвники готові, склоподібна емаль і #, 

ангоби, глянси рідкі та подібні 
препарати; фрит скляний 

20.30.21-50.00 Глазур • Емаль склоподібна і #, ангоби та подібні 
препарати для виробництва кераміки, 

емалевих або скляних виробів 

23.31.10-71.00 Глазурована • Плитка двошарова # керамічна, типу 

"шпальтплаттен" 

23.31.10-20.00 Глазуровані • Плитка, кубики для мозаїки та подібні 
вироби # керамічні з площею поверхні 
менше ніж 49 см2 

23.31.10-73.00 Глазуровані • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів # з площею 

поверхні більше ніж 90 см2 

23.31.10-75.00 Глазуровані • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи 

тонкої кераміки, #, з поверхнею більше 

ніж 90 см2 

23.31.10-79.00 Глазуровані • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів, #, крім 

двошарової плитки типу 

"шпальтплаттен", з поверхнею більше 

ніж 90 см2, керамічних виробів, 

виготовлених з фаянсу чи тонкої 
кераміки, плит і покривів з поверхнею 

більше ніж 90 см2 

28.25.13-40.00 Глибокого • Морозильники для # заморожування 

(крім морозильників типу "скриня" 

місткістю не більше ніж 800 л, 

морозильників типу "шафа" місткістю 

не більше ніж 900 л) 

28.25.13-50.00 Глибокого • Меблі з умонтованим холодильним 

устаткованням (крім морозильників # 

заморожування, вітрин і прилавків 

холодильних з холодильним агрегатом 

або випарювачем) 

28.94.15-30.00 Глибокого • Машини для друкування на текстильних 

матеріалах (крім машин офсетного, 

флексографічного, високого друку та # 

друку) 

28.99.14-50.00 Глибокого • Машини для # друку 

23.32 Глини • Цегла, черепиця та будівельні вироби з 
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випаленої # 

23.32.1 Глини • Цегла, черепиця та будівельні вироби з 
випаленої # 

23.32.9 Глини • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та 
будівельних виробів з випаленої # 

23.32.11-10.00 Глини • Цегла для будівництва з #, 

невогнетривка (крім виготовленої з 
кам'яного кремнеземистого борошна чи 

з подібних кремнеземистих порід) 

23.32.12-50.00 Глини • Черепиця покрівельна з #, 

невогнетривка 

23.32.12-70.00 Глини • Вироби будівельні з #, невогнетривкі 
(зокрема ковпаки для димарів, 

дефлектори, футеровка та блоки до 

димарів, архітектурні оздоби, 

вентиляційні решітки, планки з глини), 

крім труб, зодовідводів і подібних 

виробів типу ринв 

23.32.12-70.00 Глини • Вироби будівельні з глини, 

невогнетривкі (зокрема ковпаки для 

димарів, дефлектори, футеровка та 
блоки до димарів, архітектурні оздоби, 

вентиляційні решітки, планки з #), крім 

труб, водовідводів і подібних виробів 

типу ринв 

23.32.99 Глини • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та 
будівельних виробів з випаленої # 

23.32.99-00.00 Глини • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва цегли, черепиці та 
будівельних виробів з випаленої # 

23.99.19-20.00 Глини • Вермикуліт відшарований, спучені #, 

спінений шлак і подібні спучені 
мінеральні продукти та їх суміші 

23.51.12 Глиноземистий • Портландцемент, # цемент, 
безклінкерний шлаковий цемент і 
подібні гідравлічні цементи 

23.51.12-90.00 Глиноземистий • Цемент #, безклінкерний шлаковий 

цемент і подібні гідравлічні цементи 

23.20.12-35.00 Глинозему • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та 
подібні будівельні керамічні 
вогнетривкі матеріали з умістом більше 
ніж 7 мас. %, але не менше від 45 мас. % 

#, але більше ніж 50 мас. % кремнезему 
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(SiO2) 

23.20.14-55.00 Глинозему • Вироби керамічні вогнетривкі з умістом 

# чи кремнезему або їх суміші більше 
ніж 50 мас. %, глинозему менше ніж 45 

мас. %, н. в. і. у. 

23.20.14-55.00 Глинозему • Вироби керамічні вогнетривкі з умістом 

глинозему чи кремнезему або їх суміші 
більше ніж 50 мас. %, # менше ніж 45 

мас. %, н. в. і. у. 

23.20.14-59.00 Глинозему • Вироби керамічні вогнетривкі з умістом 

# чи кремнезему або їх суміші більше 
ніж 50 мас. %, глинозему не менше ніж 

45 мас. %, н. в. і. у. 

23.20.14-59.00 Глинозему • Вироби керамічні вогнетривкі з умістом 

глинозему чи кремнезему або їх суміші 
більше ніж 50 мас. %, # не менше ніж 45 

мас. %, н. в. і. у. 

23.32.11-30.00 Глиняні • Блоки для підлоги, блоки для 

тримальних стін або заповнювання 

каркасів і подібні вироби (крім 

виготовлених з кам'яного 

кремнеземистого борошна чи з подібних 

кремнеземистих порід), # невогнетривкі 

21.10.5 Глікозиди • Провітаміни, вітаміни й гормони; # та 
алкалоїди рослинного походження та 

їхні похідні; антибіотики 

21.10.53 Глікозиди • #, алкалоїди рослинного походження, 

їхні солі, ефіри, естери та інші похідні 

21.10.53-00.00 Глікозиди • #, алкалоїди рослинного походження, 

їхні солі, ефіри, естери та інші похідні 

20.14.23-60.00 Гліцерин • # (зокрема синтетичний гліцерин), крім 

сирої води та лугів 

20.14.23-60.00 Гліцерин • Гліцерин (зокрема синтетичний #), крім 

сирої води та лугів 

20.41.1 Гліцерин • # 

20.41.10 Гліцерин • # 

20.41.10-00.00 Гліцерин • # 

17.12.77-70.00 Гліцерином • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 

крейдовані, просочені чи покриті 
воском, парафіновим воском, 

стеарином, олією чи # 

20.59.59-57.00 Гліцерину • Суміші моно-, ди- та триестерів жирних 

кислот # (емульгатори для жирів) 
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26.30.23 Глобальною • Апарати телефонні та апаратура, інші, 
для передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої інформації, 
зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, 

локальною чи # мережею) 

26.30.23-70.00 Глобальною • Апарати для передавання та приймання 

звуку, зображення чи іншої інформації, 
зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, 

локальною чи # мережею), інші, ніж 

апарати для передавання чи приймання 

підтипу 26.20.16-40.00 та підкатегорій 

20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 

26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 

26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 28.23.21, 

28.23.22 

32.99.59-80.00 Глобуси • # надруковані (крім рельєфних глобусів) 

32.99.59-80.00 Глобусів • Глобуси надруковані (крім рельєфних #) 

21.10.2 Глутамінова • Лізин, # кислота та їхні солі; солі та 

гідроксиди амонію четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні 
й солі з цих речовин 

21.10.20 Глутамінова • Лізин, # кислота та їхні солі; солі та 

гідроксиди амонію четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні 
й солі з цих речовин 

21.10.20-20.00 Глутамінова • Кислота # та її солі 

20.14.42 Глутамінової • Аміносполуки з кисневою функційною 

групою, крім лізинової та # кислот 

20.14.42-90.00 Глутамінової • Аміносполуки з кисневою функційною 

групою (крім аміноспиртів, їхніх ефірів, 

естерів і солей, лізинової кислоти, її 
солей і естерів, # кислоти, її солей і 
естерів) 

29.32.30-63.00 Глушняки • # та вихлопні труби; їхні частини 

10.62.13 Глюкоза • # та сироп глюкози; фруктоза та сироп 

фруктози; цукор інвертний; цукор і 
цукрові сиропи, н. в. і. у. 

10.62.13-10.00 Глюкоза • # та сироп глюкози (без додання 

ароматизаторів чи барвників) 

10.62.13 Глюкози • Глюкоза та сироп #; фруктоза та сироп 

фруктози; цукор інвертний; цукор і 
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цукрові сиропи, н. в. і. у. 

10.62.13-10.00 Глюкози • Глюкоза та сироп # (без додання 

ароматизаторів чи барвників) 

10.62.11 Глютен • Крохмалі; інулін; клейковина пшенична 

(#); декстрини й інші змодифіковані 
крохмалі 

20.30.21 Глянси • Пігменти готові, речовини-глушники та 
барвники готові, склоподібна емаль і 
глазур, ангоби, # рідкі та подібні 
препарати; фрит скляний 

20.30.21-70.00 Глянси • # ріднинні та подібні препарати; фрит 
скляний та інше скло у формі порошку, 

гранул або пластівців 

10.62.11-50.00 Глянцювальної • Клейковина пшенична (крім пшеничної 
клейковини, приготованої для 

використання як клею або як # чи 

апретувальної речовини в текстильній 

промисловості) 

13.96.16 Ґноти • Продукція текстильна та готові вироби 

технічної призначеності (зокрема #, 

сітка жарова газових ліхтарів, шланги, 

паси урухомлювальні/приводні та 
транспортерні стрічки, ситотканини та 
тканина фільтрувальна) 

13.96.16-50.00 Ґноти • #, стрічки конвеєрні чи бельтинг 
текстильні (зокрема підсилені металом 

або іншим матеріалом) 

32.99.54 Ґноти • Свічки, # вощені та подібні вироби 

32.99.54-00.00 Ґноти • Свічки, # вощені та подібні вироби 

32.99.42-30.00 Ґнотів • Частини сигаретних та інших 

запальничок (крім кременів, #, палива в 

ампулах, пляшках, банках чи інших 

умістинах, використовуване для 

заправляння чи дозаправляння 

сигаретних або подібних запальничок) 

23.12.11 Гнуте • Скло листове, #, грановане, гравіроване, 

свердлене, емальоване чи оброблене 
іншим способом, але не вставлене в 

раму чи оправу 

23.12.11-50.00 Гнуте • Скло оптичне підкатегорій 23.11.11, 

23.11.12, #, грановане, гравіроване, 
свердлене, емальоване чи оброблене 
іншим способом, але не вставлене в 

раму чи оправу 
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23.12.11-90.00 Гнуте • Скло інше підкатегорій 23.11.11, 

23.11.12, #, грановане, гравіроване, 
свердлене, емальоване чи оброблене 

іншим способом, але не вставлене в 

раму чи оправу 

24.42.26-30.00 Гнучких • Труби та трубки з алюмінію (крім 

порожнистих профілів, фітингів до труб 

і трубок, # трубопроводів, труб і трубок, 

готових до використовування в 

конструкціях, частинах машин або 

транспортних засобів чи в інших 

механізмах) 

24.42.26-50.00 Гнучких • Труби та трубки з алюмінієвих сплавів 

(крім порожнистих профілів, фітингів 

до труб і трубок, # трубопроводів, труб і 
трубок, готових до використовування з 
конструкціях, частинах машин або 

транспортних засобів чи в інших 

механізмах) 

25.99.29-83.00 Гнучких • Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім 

шлангів ґумових із зовнішнім 

металевим покривом, # труб, 

виготовлених як деталі механізмів або 

транспортних засобів) 

25.99.29-85.00 Гнучких • Труби гнучкі з недорогоцінних металів 

(крім ґумових шлангів із зовнішнім 

металевим покривом, # труб 

(виготовлених як деталі механізмів або 

транспортних засобів), із заліза чи сталі) 

28.41.34-70.00 Гнучких • Машини для виробництва заклепок, 

ротаційно-кувальні машини та токарно-

давильні верстати для обробляння 

металу, машини для виробництва # труб 

зі спіральної металевої смуги та 

електромагнітоімпульсні металообробчі 
верстати 

25.99.29-83.00 Гнучкі • Труби # із заліза чи сталі (крім шлангів 

ґумових із зовнішнім металевим 

покривом, гнучких труб, виготовлених 

як деталі механізмів або транспортних 

засобів) 

25.99.29-85.00 Гнучкі • Труби # з недорогоцінних металів (крім 

ґумових шлангів із зовнішнім 

металевим покривом, гнучких труб 

(виготовлених як деталі механізмів або 

транспортних засобів), із заліза чи сталі) 

26.30.40-10.00 Гнучкі • Антени телескопічні та # до 
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портативних пристроїв або до апаратури 

для встановлення в моторних 

транспортних засобах, призначені 
винятково або переважно для 

використання з апаратурою підкатегорій 

20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 

26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 

26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 

28.23.21, 28.23.22 

13.92.16-20.00 Гобелени • Тканини декоративні ручної роботи, 

типу французьких, фламандських, 

об'юсонських, бовезьких гобеленів, 

вишиті # (зокрема малими стьожками, 

чи хрестом), оброблені чи необроблені 

13.92.16 Гобеленів • Вироби меблево-декоративні, н. в. і. у.: 

набори тканин і пряжі для виготовлення 

килимів, пледів, # і подібних виробів 

13.92.16-20.00 Гобеленів • Тканини декоративні ручної роботи, 

типу французьких, фламандських, 

об'юсонських, бовезьких #, вишиті 
гобелени (зокрема малими стьожками, 

чи хрестом), оброблені чи необроблені 

13.92.16-80.00 Гобеленів • Набори тканин і пряжі для виготовлення 

килимів, пледів, #, вишитих скатертин, 

серветок чи подібних текстильних 

виробів, розфасовані для роздрібної 
торгівлі 

26.5 Годинники • Устатковання вимірювальне, 

випробовувальне та навігаційне; # всіх 

видів 

26.52 Годинники • # всіх видів 

26.52.1 Годинники • # (крім частин і годинникових 

механізмів) 

26.52.11 Годинники • # наручні, кишенькові, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних металів 

або з металів, плакованих 

дорогоцінними металами 

26.52.11-00.00 Годинники • # наручні, кишенькові, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних металів 

або з металів, плакованих 

дорогоцінними металами 

26.52.12 Годинники • # інші, наручні, кишенькові чи інші, 
зокрема секундоміри 

26.52.12-00.00 Годинники • # інші, наручні, кишенькові чи інші, 
зокрема секундоміри 
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26.52.13 Годинники • #, що їх установлюють на панелях 

приладів і подібні годинники до 

транспортних засобів 

26.52.13 Годинники • Годинники, що їх установлюють на 
панелях приладів і подібні # до 

транспортних засобів 

26.52.13-00.00 Годинники • #, що їх установлюють на панелях 

приладів і подібні годинники до 

транспортних засобів 

26.52.13-00.00 Годинники • Годинники, що їх установлюють на 
панелях приладів і подібні # до 

транспортних засобів 

26.52.14 Годинники • #, не призначені для носіння на собі або 

із собою, у яких установлено 

годинниковий механізм для годинників, 

призначених для носіння на собі або із 
собою; будильники, настінні годинники; 

годинники інші 

26.52.14 Годинники • Годинники, не призначені для носіння 

на собі або із собою, у яких установлено 

годинниковий механізм для годинників, 

призначених для носіння на собі або із 
собою; будильники, настінні #; 

годинники інші 

26.52.14 Годинники • Годинники, не призначені для носіння 

на собі або із собою, у яких установлено 

годинниковий механізм для годинників, 

призначених для носіння на собі або із 
собою; будильники, настінні годинники; 

# інші 

26.52.14-00.00 Годинники • #, не призначені для носіння на собі або 

із собою, у яких установлено 

годинниковий механізм для годинників, 

призначених для носіння на собі або із 
собою; будильники, настінні годинники; 

годинники інші 

26.52.14-00.00 Годинники • Годинники, не призначені для носіння 

на собі або із собою, у яких установлено 

годинниковий механізм для годинників, 

призначених для носіння на собі або із 
собою; будильники, настінні #; 

годинники інші 

26.52.14-00.00 Годинники • Годинники, не призначені для носіння 

на собі або із собою, у яких установлено 

годинниковий механізм для годинників, 

призначених для носіння на собі або із 
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собою; будильники, настінні годинники; 

# інші 

15.12.13 Годинників • Ремінці (крім металевих), стрічки та 
браслети до #, призначених для носіння 

на собі, та їхні частини 

15.12.13-00.00 Годинників • Ремінці (крім металевих), стрічки та 
браслети до #, призначених для носіння 

на собі, та їхні частини 

23.19.22 Годинників • Скло для настінних і наручних # та 
окулярів, оптично не оброблене, 

порожнисті сфери та їхні сегменти для 

виготовлення такого скла 

23.19.22-00.00 Годинників • Скло для настінних і наручних # та 
окулярів, оптично не оброблене, 

порожнисті сфери та їхні сегменти для 

виготовлення такого скла 

25.93.16-80.00 Годинників • Пружини з міді (зокрема пружини зі 
сплавів міді), крім пружин до настінних 

і наручних # 

26.52.2 Годинників • Частини # і годинникові механізми 

26.52.9 Годинників • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # усіх видів 

26.52.14 Годинників • Годинники, не призначені для носіння 

на собі або із собою, у яких установлено 

годинниковий механізм для #, 

призначених для носіння на собі або із 
собою; будильники, настінні годинники; 

годинники інші 

26.52.21 Годинників • Механізми годинникові укомплектовані 
й складені для #, призначених для 

носіння на собі чи із собою 

26.52.21-00.00 Годинників • Механізми годинникові укомплектовані 
й складені для #, призначених для 

носіння на собі чи із собою 

26.52.22 Годинників • Механізми годинникові укомплектовані 
й складені для #, не призначених для 

носіння на собі чи із собою 

26.52.22-00.00 Годинників • Механізми годинникові укомплектовані 
й складені для #, не призначених для 

носіння на собі чи із собою 

26.52.26 Годинників • Корпуси # і частини до них 

26.52.26-00.00 Годинників • Корпуси # і частини до них 

26.52.27 Годинників • Частини #, інші 
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26.52.27-00.00 Годинників • Частини #, інші 

26.52.99 Годинників • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # усіх видів 

26.52.99-00.00 Годинників • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # усіх видів 

26.52.14-00.00 Годинників • Годинники, не призначені для носіння 

на собі або із собою, у яких установлено 

годинниковий механізм для #, 

призначених для носіння на собі або із 
собою; будильники, настінні годинники; 

годинники інші 

26.52.14 Годинниковий • Годинники, не призначені для носіння 

на собі або із собою, у яких установлено 

# механізм для годинників, призначених 

для носіння на собі або із собою; 

будильники, настінні годинники; 

годинники інші 

26.52.14-00.00 Годинниковий • Годинники, не призначені для носіння 

на собі або із собою, у яких установлено 

# механізм для годинників, призначених 

для носіння на собі або із собою; 

будильники, настінні годинники; 

годинники інші 

25.52.28 Годинниковим • Реєстратори часу, самописці часу, 

лічильники часу паркування; 

перемикачі таймерні з # механізмом 

будь-якого виду 

26.52.28-70.00 Годинниковим • Перемикачі таймерні, з # механізмом 

будь-якого виду чи із синхронним 

електродвигуном (зокрема перемикачі, 
призначені для підключення та 

відключення живлення 

електроапаратури) 

26.52.1 Годинникових • Годинники (крім частин і # механізмів) 

26.52.24 Годинникових • Заготівки # механізмів 

26.52.24-00.00 Годинникових • Заготівки # механізмів 

26.52.25 Годинникових • Механізми годинникові укомплектовані, 
не укомплектовані та заготівки # 

механізмів не складені 

26.52.25-00.00 Годинникових • Механізми годинникові укомплектовані, 
не укомплектовані та заготівки # 

механізмів не складені 

26.52.2 Годинникові • Частини годинників і # механізми 
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26.52.21 Годинникові • Механізми # укомплектовані й складені 
для годинників, призначених для 

носіння на собі чи із собою 

26.52.21-00.00 Годинникові • Механізми # укомплектовані й складені 
для годинників, призначених для 

носіння на собі чи із собою 

26.52.22 Годинникові • Механізми # укомплектовані й складені 
для годинників, не призначених для 

носіння на собі чи із собою 

26.52.22-00.00 Годинникові • Механізми # укомплектовані й складені 
для годинників, не призначених для 

носіння на собі чи із собою 

26.52.23 Годинникові • Механізми # укомплектовані, не 
складені або частково складені; 
механізми годинникові 
неукомплектовані, складені 

26.52.23 Годинникові • Механізми годинникові укомплектовані, 
не складені або частково складені; 
механізми # неукомплектовані, складені 

26.52.23-00.00 Годинникові • Механізми # укомплектовані, не 
складені або частково складені; 
механізми годинникові 
неукомплектовані, складені 

26.52.23-00.00 Годинникові • Механізми годинникові укомплектовані, 
не складені або частково складені; 
механізми # неукомплектовані, складені 

26.52.25 Годинникові • Механізми # укомплектовані, не 
укомплектовані та заготівки 

годинникових механізмів не складені 

26.52.25-00.00 Годинникові • Механізми # укомплектовані, не 
укомплектовані та заготівки 

годинникових механізмів не складені 

22.13.26-90.00 Годину • Компресори з кривошипно-шатунним 

механізмом об'ємні з надлишковим 

робочим тиском більше ніж 15 бар, 

продуктивністю більше ніж 120 м3 на # 

28.13.26-30.00 Годину • Компресори з кривошипно-шатунним 

механізмом об'ємні з надлишковим 

робочим тиском не більше ніж 15 бар, 

продуктивністю не більше ніж 60 м3 на 
# 

28.13.26-50.00 Годину • Компресори з кривошипно-шатунним 

механізмом об'ємні з надлишковим 

робочим тиском не більше ніж 15 бар, 

продуктивністю більше ніж 60 м3 на # 
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28.13.26-70.00 Годину • Компресори з кривошипно-шатунним 

механізмом об'ємні з надлишковим 

робочим тиском більше ніж 15 бар, 

продуктивністю не більше ніж 120 м3 на 
# 

28.99.32 Гойдалки • Каруселі, #, тири та інші атракціони 

28.99.32-00.00 Гойдалки • Каруселі, #, тири та інші атракціони 

20.42.19 Гоління • Засоби для #; дезодоранти для тіла й 

засоби від потіння; препарати для 

приготування ванн; засоби парфумні, 
косметичні чи туалетні, інші, н. в. і. у. 

20.42.19-45.00 Гоління • Засоби, що їх використовують перед 

голінням, під час # та після гоління 

(крім мила для гоління у блоках) 

20.42.19-45.00 Гоління • Засоби, що їх використовують перед 

голінням, під час гоління та після # 

(крім мила для гоління у блоках) 

20.42.19-45.00 Гоління • Засоби, що їх використовують перед 

голінням, під час гоління та після 

гоління (крім мила для # у блоках) 

32.91.12-37.00 Гоління • Помазки для # та туалетні щітки для 

особистої гігієни (крім щіток зубних і 
щіток для волосся) 

20.42.19-45.00 Голінням • Засоби, що їх використовують перед #, 

під час гоління та після гоління (крім 

мила для гоління у блоках) 

32.50.13-11.00 Голками • Шприци, з # чи без голок, призначені 
для використовування в медицині, 
хірургії, стоматології чи ветеринарії 

25.93.18 Голки • # швацькі, в'язальні спиці, штопальні 
голки, в'язальні гачки, шила та подібні 
вироби для рукоділля, із заліза чи сталі; 
булавки англійські та інші булавки, із 
заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18 Голки • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні #, в'язальні гачки, шила та 
подібні вироби для рукоділля, із заліза 

чи сталі; булавки англійські та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18-00.00 Голки • # швацькі, в'язальні спиці, штопальні 
голки, в'язальні гачки, шила та подібні 
вироби для рукоділля, із заліза чи сталі; 
булавки англійські та інші булавки, із 
заліза чи сталі, н. в. і. у. 
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25.93.18-00.00 Голки • Голки швацькі, в'язальні спиці, 
штопальні #, в'язальні гачки, шила та 
подібні вироби для рукоділля, із заліза 

чи сталі; булавки англійські та інші 
булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

28.94.52-30.00 Голки • # до швейних/швацьких машин 

32.50.13 Голки • Шприци, #, катетери, зонди та подібні 
вироби, інструменти та прилади 

офтальмологічні й інші, н. в. і. у. 

32.50.13-13.00 Голки • # трубчасті, призначені для 

використовування в медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

32.50.13-15.00 Голки • # для накладання швів, призначені для 

використовування в медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

32.50.13-17.00 Голки • #, катетери, зонди та подібні вироби 

(крім голок трубчастих і голок для 

накладання швів), призначені для 

використовування в медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

13.93.19-90.00 Голкопробивних • Килими та інші текстильні покриви на 

підлогу (крім вузликових, тканих, 

тафтингових, #) 

25.93.14-10.00 Головками • Кнопки креслярські із заліза чи сталі 
(крім креслярських кнопок з міді або з 
мідними #) 

25.94.11-25.00 Головками • Ґвинти та болти з #, інші 

25.94.11-39.00 Головками • Болти із заліза чи сталі з # (крім болтів з 
шестигранними головками) 

25.94.11-39.00 Головками • Болти із заліза чи сталі з головками 

(крім болтів з шестигранними #) 

25.73.30-37.00 Головки • # змінні для гайкових ключів 

26.11.40-10.00 Головки • # зчитування звуку для дисків або 

звукових, механічно записаних плівок 

26.40.42-39.00 Головки • Гучномовці (зокрема # гучномовців, 

рами та шафи, призначені для 

встановлювання гучномовців), крім 

умонтованих у корпус 

27.90.4 Головки • Устатковання електричне, інше (зокрема 

електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та гальма, 
електромагнітні підіймальні #, 

пришвидшувачі заряджених частинок, 
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генератори електричних сигналів), н. в. 

і. у. 

27.90.40 Головки • Устатковання електричне інше (зокрема 
електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та гальма, 
електромагнітні підіймальні #, 

пришвидшувачі заряджених частинок, 

генератори електричних сигналів), н. в. 

і. у. 

27.90.40-60.00 Головки • Електромагніти та електромагнітні 
підіймальні # й частини до них (крім 

магнітів медичного застосування); 

патрони, затискачі та подібні пристрої 
для фіксації електромагнітні чи з 
постійними магнітами та частини до 

них, н. в. і. у. 

28.49.21 Головки • Пристрої для кріплення інструментів та 

саморозкривальні # до верстатів 

28.49.21-40.00 Головки • Пристрої для кріплення інструментів, # 

саморозкривальні та кріплення деталей, 

використовувані лише чи переважно для 

виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким екраном 

28.49.21-70.00 Головки • # саморозкривальні для верстатів і 
ручних інструментів 

28.49.23 Головки • # ділильні та інші спеціальні пристрої 
до верстатів 

28.49.23-00.00 Головки • # ділильні та інші спеціальні пристрої 
до верстатів 

32.99.52 Головки • Гребінці, заколки на волосся та подібні 
вироби; шпильки на волосся; бігуді; 
аерозолі ароматичні та їхні насадки та # 

32.99.52-80.00 Головки • Пульверизатори парфумно-косметичні 
та подібні туалетні пульверизатори, їхні 
насадки та # (крім окремо постачаних 

резервуарів до парфумно-косметичних 

пульверизаторів, ґумових натискних 

клапанів) 

25.94.11-27.00 Головкою • Ґвинти з нержавкої сталі з 
шестигранною # 

25.94.11-29.00 Головкою • Ґвинти сталеві з шестигранною #, інші 

25.94.11-31.00 Головкою • Болти з нержавкиї сіалі з шестигранною 
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# 

25.94.11-33.00 Головкою • Болти з шестигранною # із заліза чи 

сталі, з межею міцності на розтяг менше 

ніж 800 МПа (крім виготовлених з 
нержавкої сталі) 

25.94.11-35.00 Головкою • Болти з шестигранною # із заліза чи 

сталі, з межею міцності на розтяг не 

менше ніж 800 МПа (крім виготовлених 

з нержавкої сталі) 

22.29.91-27.00 Головок • Виготовляння пластмасових деталей до 

програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, 

магнітофонів, іншої апаратури для 

записування чи відтворювання звуку 

або зображення, крім # звукознімача 

25.94.11-17.00 Головок • Ґвинти та болти сталеві, без # 

27.11.50-70.00 Головок • Перетворювачі статичні (крім 

полікристалічних напівпровідників, 

перетворювачів до зварювального 

устатковання без зварювальних # або 

приладдя, пристроїв для заряджання 

акумуляторів, випрямлячів, інверторів) 

28.41.40-30.00 Головок • Частини металорізальних верстатів і 
пристрої до них (крім пристроїв для 

кріплення інструментів і 
саморозкривальних #, кріплень деталей, 

ділильних головок та інших спеціальних 

пристроїв для верстатів) 

28.41.40-30.00 Головок • Частини металорізальних верстатів і 
пристрої до них (крім пристроїв для 

кріплення інструментів і 
саморозкривальних головок, кріплень 

деталей, ділильних # та інших 

спеціальних пристроїв для верстатів) 

28.41.40-50.00 Головок • Частини верстатів для формування 

металів і пристрої до них (крім 

пристроїв для кріплення інструментів і 
саморозкривальних #, кріплень деталей, 

ділильних головок та інших спеціальних 

пристроїв для верстатів) 

28.41.40-50.00 Головок • Частини верстатів для формування 

металів і пристрої до них (крім 

пристроїв для кріплення інструментів і 
саморозкривальних головок, кріплень 

деталей, ділильних # та інших 

спеціальних пристроїв для верстатів) 

26.40.51-50.00 Голок • Каміння дорогоцінне та 
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напівдорогоцінне для # звукознімачів 

28.94.52-70.00 Голок • Частини промислових швейних машин 

(крім #, фурнітури, основ і накривок і 
їхніх частин) 

32.50.13-11.00 Голок • Шприци, з голками чи без #, призначені 
для використовування в медицині, 
хірургії, стоматології чи ветеринарії 

32.50.13-17.00 Голок • Голки, катетери, зонди та подібні 
вироби (крім # трубчастих і голок для 

накладання швів), призначені для 

використовування в медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

32.50.13-17.00 Голок • Голки, катетери, зонди та подібні 
вироби (крім голок трубчастих і # для 

накладання швів), призначені для 

використовування в медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

26.30.23-20.00 Голосу • Пристрої для приймання, 

перетворювання та передавання чи 

відновлювання #, зображень чи інших 

даних, зокрема апаратура для комутації 
та маршрутизації 

28.15.10-57.00 Голчастих • Вальниці/підшипники з циліндричними 

роликами (крім роликових #) 

28.15.10-90.00 Голчастих • Вальниці/підшипники роликові, інші 
(зокрема комбіновані кульково-

роликові), крім роликових з конічними 

роликами, сферичних, # 

28.15.10-70.00 Голчасті • Вальниці/підшипники роликові 

29.10.22-30.00 Гольф • Автомобілі з бензиновим двигуном з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1500 см3 (зокрема автофургони житлові 
з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

3000 см3), крім автомобілів для 

перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у # і подібних 

автомобілів 

29.10.23-10.00 Гольф • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3 (крім автомобілів для перевезення 

не менше ніж 10 людей, снігоходів, 

автомобілів спеціальних для 

перевезення гравців у # і подібних 

автомобілів) 
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29.10.23-30.00 Гольф • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 2500 см3 (крім 

автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних 

автомобілів для перевезення гравців у # 

і подібних автомобілів) 

29.10.23-40.00 Гольф • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3 

(крім автомобілів для перевезення не 
менше ніж 10 людей, снігоходів, 

спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у # і подібних 

автомобілів) 

29.10.52-00.00 Гольф • Снігоходи, автомобілі спеціальні для 

перевезення гравців у # і подібні 
транспортні засоби, з двигунами 

29.20.10-30.00 Гольф • Кузови легкових автомобілів та інших 

моторних засобів пересування, 

призначених головним чином для 

перевезення людей (зокрема 

спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у #), крім 

призначених для перевезення не менше 
ніж 10 людей 

29.10.52 Гольф • Снігоходи; автомобілі спеціальні для 

перевезення гравців у # і подібні 
транспортні засоби, з двигунами 

14.31.1 Гольфи • Колготки, панчохи, #, шкарпетки та інші 
панчішно-шкарпеткові вироби, 

трикотажні 

14.31.10 Гольфи • Колготки, панчохи, #, шкарпетки та інші 
панчішно-шкарпеткові вироби, 

трикотажні 

14.31.10-50.00 Гольфи • Панчохи та #, жіночі, трикотажні, з 
лінійною щільністю одиничної пряжі 
менше ніж 67 децитексів 

14.31.10-90.00 Гольфів • Вироби панчішно-шкарпеткові та 
взуття, трикотажні (зокрема 

шкарпетки), крім жіночих панчіх і # з 
лінійною щільністю менше ніж 67 

децитексів, колготок та панчіх, взуття з 
прикріпленою підошвою 

28.30.40-10.00 Гольфу • Косарки електричні для газонів, парків, 
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майданчиків для #, спортивних 

майданчиків 

28.30.40-70.00 Гольфу • Косарки не моторні для газонів, парків, 

майданчиків для #, спортивних 

майданчиків (зокрема косарки ручні 
циліндричні), крім обладнаних 

різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині 

28.30.51-30.00 Гольфу • Косарки моторні (крім призначених для 

газонів, парків, майданчиків для #, 

спортивних майданчиків) 

28.30.51-53.00 Гольфу • Косарки тракторні, навісні або причіпні, 
з різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині (крім моторних 

або призначених для газонів, парків, 

майданчиків для #, спортивних 

майданчиків) 

32.30.15-30.00 Гольфу • Ключки та інший інвентар для # 

(зокрема м'ячі) 

32.30.15-80.00 Гольфу • М'ячі (крім м'ячів для #, настільного 

тенісу, медичних м'ячів і панч-болів) 

32.50.22-90.22 Гомілки • Протези # після ампутації нижче 

колінного суглоба 

32.50.22-39.32 Гомілковостопний • Ортези на # суглоб-стопу 

32.50.22-90.25 Гомілковостопному • Протези після вичленення в # суглобі 

28.99.39-15.00 Гомогенізації • Машини та механічні пристосовання, 

які виконують окремі функції, для 

змішування, перемішування, 

подрібнювання, розмелювання, 

грохочення, просіювання, #, 

емульгування чи розмішування (крім 

роботів) 

12.00.19-90.00 Гомогенізований • Тютюн промисловий, тютюнові 
екстракти та есенції, інший # чи 

відновлений тютюн, н. в. і. у. 

12.00.19 Гомогенізований • Тютюн і замінники тютюну промислові, 
інші; тютюн # чи відновлений; 

екстракти та есенції тютюнові 

10.13.15-65.00 Гомогенізованих • М'ясо, субпродукти свійських свиней та 

суміші готові чи законсервовані 
(зокрема суміші, що мають менше 40 

мас. % м'яса чи м'ясних субпродуктів 

будь-яких видів і жири будь-яких видів), 

крім ковбас або подібних виробів, 

готових # продуктів, готових продуктів 
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з печінки та готових страв 

10.13.15-75.00 Гомогенізованих • М'ясо, субпродукти свинячі інші 
(зокрема суміші), готові чи 

законсервовані, крім ковбас або 

подібних виробів, готових # продуктів, 

готових продуктів з печінки та готових 

страв 

10.13.15-85.00 Гомогенізованих • М'ясо чи субпродукти великої рогатої 
худоби, готові чи законсервовані, крім 

ковбас або подібних виробів, готових # 

продуктів, готових продуктів з печінки 

та готових страв 

10.13.15-95.00 Гомогенізованих • Продукти готові з м'яса чи 

субпродуктів, інші, зокрема з крові, крім 

ковбас або подібних виробів, готових # 

продуктів, готових продуктів з печінки 

та готових страв 

10.39.22-30.00 Гомогенізованих • Джеми, мармелади, желе, пюре й пасти 

з цитрусових плодів, приготовані 
кулінарним оброблянням (крім готових 

# продуктів) 

10.39.22-90.00 Гомогенізованих • Джеми, мармелади, желе, пюре й пасти 

плодові чи горіхові, приготовані 
кулінарним оброблянням (крім готових 

# продуктів з цитрусових плодів) 

10.86.9 Гомогенізованих • Робота субпідрядні як частина 

виробництва готових # харчових 

продуктів для дитячого та дієтичного 

харчування 

10.86.10-70.00 Гомогенізованих • Продукти готові для дитячого 

харчування, розфасовані для 

роздрібного продажу (крім готових 

складених # харчових продуктів) 

10.86.99 Гомогенізованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових # харчових 

продуктів для дитячого та дієтичного 

харчування 

10.86.99-00.00 Гомогенізованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових # харчових 

продуктів для дитячого та дієтичного 

харчування 

25.99.29-82.00 Гонги • Дзвони, # та подібні неелектричні 
вироби, з недорогоцінних металів 

32.40.39-20.00 Гонкових • Інструменти та іграшкові музичні 
пристрої; іграшки у наборах або 
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комплектах (крім наборів для складання 

моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для 

конструювання наборів електричних # 

автомобілів), іграшки та моделі з 
убудованим моторчиком; зброя 

іграшкова 

32.40.42-50.00 Гонкових • Набори електричних # автомобілів для 

змагальних ігор 

28.99.39-75.00 Гоночних • Столи для казіно, устатковання 

автоматично обладнане для кегельбану 

та інші вироби для масових розваг, 
настільні чи кімнатні ігри, зокрема 
столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, 
жетонів або інших подібних предметів, 

більярдів, відеоігор, у які грають за 

допомогою телевізора, гральних карт і 
наборів електричних # автомобілів для 

змагальних ігор) 

16.23.12 Ґонт • Опалубка з деревини для бетонування, # 

і дранка для покрівель, з деревини 

16.23.12-00.00 Ґонт • Опалубка з деревини для бетонування, # 

і дранка для покрівель, з деревини 

27.51.15-80.00 Горизонтальним • Шафи вентиляційні чи витяжні з 
вентилятором з найбільшим # розміром 

не більше ніж 120 см 

24.10.62-50.00 Горизонтальних • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

# розпірних колонок для буріння та 

бурових штанг) з нелегованої сталі 
іншої, ніж автоматна сталь 

24.10.66-50.00 Горизонтальних • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

# розпірних колонок для буріння та 

бурових штанг) з легованої сталі (іншої, 
ніж нержавка, інструментальна, 
кремніємарганцева, підшипникова та 
швидкорізальна сталь) 

28.41.21-60.00 Горизонтальних • Верстати токарні, зокрема центри 

токарні, металорізальні (крім # токарних 

верстатів) 

28.41.12-20.00 Горизонтальні • Центри оброблювальні # для металу 

28.41.21-23.00 Горизонтальні • Верстати токарні з числовим 

програмним керуванням #, токарні 
центри 

28.41.21-27.00 Горизонтальні • Верстати токарні # з числовим 
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програмним керуванням, автоматичні 
токарні верстати (крім токарних 

центрів) 

28.41.21-29.00 Горизонтальні • Верстати токарні # з числовим 

програмним керуванням (крім токарних 

центрів, автоматичних токарних 

верстатів) 

28.41.21-40.00 Горизонтальні • Верстати токарні центрові # без 
числового програмного керування 

28.30.40-30.00 Горизонтальній • Косарки для газонів, парків, спортивних 

майданчиків, з неелектричним 

урухомлювачем/приводом, з різальним 

пристроєм, що обертається в # площині 

28.30.40-50.00 Горизонтальній • Косарки самохідні моторні, для газонів, 

парків, спортивних майданчиків, з 
неелектричним 

урухомлювачем/приводом, з різальним 

пристроєм, що обертається в # площині 
чи з обертовими ножами 

28.30.40-70.00 Горизонтальній • Косарки не моторні для газонів, парків, 

майданчиків для гольфу, спортивних 

майданчиків (зокрема косарки ручні 
циліндричні), крім обладнаних 

різальним пристроєм, що обертається в 

# площині 

28.30.51-53.00 Горизонтальній • Косарки тракторні, навісні або причіпні, 
з різальним пристроєм, що обертається в 

# площині (крім моторних або 

призначених для газонів, парків, 

майданчиків для гольфу, спортивних 

майданчиків) 

28.30.51-55.00 Горизонтальній • Косарки тракторні, навісні або причіпні 
(крім моторних, з різальним пристроєм, 

що обертається в # площині, чи 

призначених для газонів, парків, 

спортивних майданчиків) 

11.01.10-63.00 Горілка • # міцністю не більше ніж 45,4 об. % 

11.01.10-80.00 Горілка • # міцністю більше ніж 45,4 об. %, лікери 

та інші спиртовмісні напої (крім 

спиртних дистильованих напоїв, з 
виноградного вина, виноградних 

вичавків або плодів чи віскі, рому, тафії, 
джину та ялівцевої настоянки, спиртних 

напоїв, дистильованих з плодів) 

10.39.2 Горіхи • Плоди й #, оброблені та законсервовані 
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10.39.18 Горіхи • Овочі (крім картоплі), плоди, # та інші 
їстівні частини рослин, приготовані чи 

законсервовані з доданням оцту чи 

оцтової кислоти 

10.39.18-00.00 Горіхи • Овочі (крім картоплі), плоди, # та інші 
їстівні частини рослин, приготовані чи 

законсервовані з доданням оцту чи 

оцтової кислоти 

10.39.21 Горіхи • Плоди й #, кулінарно необроблені чи 

оброблені, заморожені 

10.39.21-00.00 Горіхи • Плоди й #, кулінарно необроблені чи 

оброблені, заморожені 

10.39.23 Горіхи • #, арахіс, смажені, солені чи приготовані 
іншим способом 

10.39.23-90.00 Горіхи • #, приготовані чи законсервовані (крім 

арахісу), інше насіння та суміші (крім 

законсервованих з доданням оцту чи 

оцтової кислоти, заморожених, пюре й 

паст, законсервованих з доданням 

цукру) 

10.39.24 Горіхи • Плоди та #, законсервовані, для 

тимчасового зберігання, не для 

безпосереднього вживання в їжу 

10.39.24-30.00 Горіхи • Плоди та #, інші, законсервовані для 

тимчасового зберігання діоксидом сірки 

чи в розсолі, у сірчистій воді чи в інших 

консервувальних розчинах, але 
непридатні для безпосереднього 

вживання в їжу 

10.82.24 Горіхи • Плоди, #, шкірка плодів та інші частини 

рослин, законсервовані в цукрі 

10.82.24-00.00 Горіхи • Плоди, #, шкірка плодів та інші частини 

рослин, законсервовані в цукрі 

10.39.25-20.00 Горіхів • Плоди, засушені (крім бананів, фініків, 

інжиру, ананасів, авокадо, гуаяви, 

манго, мангостанів, цитрусових плодів і 
винограду); суміші # або сушених 

плодів 

10.41.41-90.00 Горіхів • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після екстрагування 

олії та жирів з інших рослин (зокрема з 
насіння бавовнику, насіння льону, 

кокосових #, копри, пальмових горіхів 

чи ядер), крім соєвих бобів, насіння 

соняшнику, ріпаку чи кользи 
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10.41.41-90.00 Горіхів • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після екстрагування 

олії та жирів з інших рослин (зокрема з 
насіння бавовнику, насіння льону, 

кокосових горіхів, копри, пальмових # 

чи ядер), крім соєвих бобів, насіння 

соняшнику, ріпаку чи кользи 

10.51.52-45.00 Горіхів • Йогурт рідинний ароматизований чи 

сквашене молоко (кефір; сметана; 

йогурт й інші ферментовані продукти, 

ароматизовані чи з доданням плодів, # 

або какао) 

10.82.22-35.00 Горіхів • Шоколад, у блоках, плитках чи брусках 

з доданням зерна зернових культур, 

плодів або # (крім шоколаду з 
начинкою, шоколадного печива) 

10.82.22-39.00 Горіхів • Шоколад, у блоках, плитках чи брусках 

(крім шоколаду з начинкою, з доданням 

зерна зернових культур, плодів або #, 

шоколадного печива) 

28.93.17-60.00 Горіхів • Устатковання промислове для 

переробляння фруктів, # і овочів (крім 

устатковання для використання у 

борошномельній промисловості чи для 

обробляння сухих бобових культур) 

10.86.10-50.00 Горіхових • Продукти готові гомогенізовані з 
джемів, фруктового желе, мармеладу, 

фруктового чи горіхового пюре та 

фруктових чи # паст 

10.86.10-50.00 Горіхового • Продукти готові гомогенізовані з 
джемів, фруктового желе, мармеладу, 

фруктового чи # пюре та фруктових чи 

горіхових паст 

21.10.5 Гормони • Провітаміни, вітаміни й #; глікозиди та 
алкалоїди рослинного походження та 

їхні похідні; антибіотики 

21.10.52 Гормони • #, похідні цих речовин; інші стероїди, 

що їх використовують переважно як 

гормони 

21.10.52 Гормони • Гормони, похідні цих речовин; інші 
стероїди, що їх використовують 

переважно як # 

21.10.52-00.00 Гормони • #, похідні цих речовин; інші стероїди, 

що їх використовують переважно як 

гормони 
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21.10.52-00.00 Гормони • Гормони, похідні цих речовин; інші 
стероїди, що їх використовують 

переважно як # 

21.20.12 Гормонів • Ліки, з умістом #, але не антибіотиків 

21.20.12-50.00 Гормонів • Ліки, з умістом #, але не антибіотиків, 

терапевтичної чи профілактичної 
призначеності, не дозовані чи не 
розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім інсуліну) 

21.20.12-70.00 Гормонів • Ліки, з умістом кортикостероїдних #, 

їхніх похідних і структурних аналогів, 

дозовані чи розфасовані для роздрібної 
торгівлі 

21.20.22 Гормонів • Препарати контрацептивні хімічні, 
вироблені на основі # або сперміцидів 

21.20.22-00.00 Гормонів • Препарати контрацептивні хімічні, 
вироблені на основі # або сперміцидів 

21.20.13 Гормонів • Ліки, з умістом алкалоїдів або їхніх 

похідних, але не # чи антибіотиків 

25.73.30-87.00 Горни • Ковадла, переносні #, шліфувальні 
круги з рамами, з ручним або ножним 

урухомлювачем/приводом (крім 

шліфувальних каменів і подібних 

виробів, поданих окремо) 

32.20.15-30.00 Горни • Скриньки музичні, ярмаркові органи, 

механічні шарманки, механічні співочі 
птахи, музичні пилки, тріскачки, губні 
сирени, манки, #, ріжки та свистки 

10.39.16 Горох • # законсервований, без додання оцту чи 

оцтової кислоти, крім готових овочевих 

страв 

10.39.16-00.00 Горох • # законсервований, без додання оцту чи 

оцтової кислоти, крім готових овочевих 

страв 

23.49.12-30.00 Горщики • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і 
камінів, квіткові #, ручки й 

набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, 

зволожувачі для радіаторів, з 
порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Горщики • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і 
камінів, квіткові #, ручки й 

набалдашники, таблички для 
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магазинних вивісок і вітрин, 

зволожувачі для радіаторів і 
обігрівальні пристрої, зі звичайної 
кераміки 

23.69.19-80.00 Горщики • Вироби з цементу, бетону чи штучного 

каменю не для будівництва (зокрема 

вази, квіткові #, архітектурні орнаменти 

чи садові декоративні вироби, статуетки 

та декоративні вироби) 

23.99.19-80.00 Горщики • Вироби з торфу (зокрема листи, 

оболонки циліндрів і # для вирощування 

рослин), крім текстильних виробів з 
торфяних волокон 

32.99.4 Горючих • Запальнички, люльки для куріння та їхні 
частини; вироби з # матеріалів; паливо 

рідинне чи скраплене газове 

32.99.42 Горючих • Частини запальничок; сплави пірофорні; 
вироби з # матеріалів 

32.99.42-10.00 Горючих • Фероцерій, сплави пірофорні, вироби з # 

матеріалів, н. в. і. у. 

13.92.1 Господарства • Вироби текстильні готові для 

домашнього # 

28.30.9 Господарства • Частини машин і устатковання для 

сільського #; роботи субпідрядні як 

частина виробництва машин для 

сільського та лісового господарства 

28.30.9 Господарства • Частини машин і устатковання для 

сільського господарства; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

машин для сільського та лісового # 

28.30.86 Господарства • Машини для сільського #, садівництва, 

лісового господарства, птахівництва чи 

бджільництва, н. в. і. у. 

28.30.86 Господарства • Машини для сільського господарства, 
садівництва, лісового #, птахівництва чи 

бджільництва, н. в. і. у. 

28.30.86-30.00 Господарства • Машини для лісового # 

32.91.11-50.00 Господарства • Щітки, інші, для прибирання доріг, 
домашнього # та догляду за тваринами 

33.20.31 Господарства • Монтування промислових машин і 
устатковання для сільського # 

33.20.31-00.00 Господарства • Монтування промислових машин і 
устатковання для сільського # 
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23.49.11 Господарстві • Вироби керамічні для використання у 

сільському # та для транспортування чи 

пакування товарів 

23.49.11-00.00 Господарстві • Вироби керамічні для використання у 

сільському # та для транспортування чи 

пакування товарів 

25.73.1 Господарстві • Інструменти ручні для використання в 

сільському #, садівництві чи лісовому 

господарстві 

25.73.1 Господарстві • Інструменти ручні для використання в 

сільському господарстві, садівництві чи 

лісовому # 

25.73.10 Господарстві • Інструменти ручні для використання в 

сільському #, садівництві чи лісовому 

господарстві 

25.73.10 Господарстві • Інструменти ручні для використання в 

сільському господарстві, садівництві чи 

лісовому # 

25.73.10-20.00 Господарстві • Вила для використання в сільському #, 

садівництві чи лісовому господарстві 

25.73.10-20.00 Господарстві • Вила для використання в сільському 

господарстві, садівництві чи лісовому # 

25.73.10-70.00 Господарстві • Інструменти ручні інші (крім складаних 

ножів) для використання у сільському #, 

садівництві чи лісовому господарстві 

25.73.10-70.00 Господарстві • Інструменти ручні інші (крім складаних 

ножів) для використання у сільському 

господарстві, садівництві чи лісовому # 

25.73.60-63.00 Господарстві • Ножі та різальні пластини до машин, 

застосовуваних у сільському # (крім 

ножів до плугів і дисків до борен) 

28.22.17-10.00 Господарстві • Підіймачі та конвеєри пневматичні, 
спеціально призначені для використання 

у сільському # 

28.22.17-33.00 Господарстві • Підіймачі та конвеєри для сипких 

матеріалів (крім спеціально 

призначених для використання у 

сільському #) 

28.22.17-35.00 Господарстві • Підіймачі та конвеєри, інші (крім 

спеціально призначених для 

використання у сільському # та для 

сипких матеріалів) 

28.22.18-50.00 Господарстві • Устатковання завантажувальне, 
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спеціально призначене для 

використовування в сільському # 

28.29.22 Господарстві • Вогнегасники, пульверизатори, машини 

пароструминні та піскоструминні та 

подібні механічні пристрої, крім 

призначених для використання в 

сільському # 

23.41.9 Господарських • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і декоративних 

керамічних виробів 

23.41.99 Господарських • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і декоративних 

керамічних виробів 

23.41.99-00.00 Господарських • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і декоративних 

керамічних виробів 

23.41 Господарські • Вироби # та декоративні керамічні 

23.41.1 Господарські • Вироби # та декоративні керамічні 

22.29.23 Господарської • Посуд столовий і кухонний, інші 
предмети # призначеності та предмети 

для туалету, пластмасові 

22.29.23-50.00 Господарської • Предмети # призначеності та предмети 

для туалету з регенерованої целюлози 

22.29.23-90.00 Господарської • Предмети # призначеності та предмети 

для туалету з пластмас, н. в. і. у. 

13.20.20-17.00 Господарсько-побутової • Тканини бавовняні, не з пряжі різних 

кольорів, з поверхневою щільністю не 
більше ніж 200 г/м2, для виготовлення 

білизни # призначеності чи текстилю 

для оздоблення житла 

13.20.20-44.00 Господарсько-побутової • Тканини бавовняні, не з пряжі різного 

кольору, з поверхневою щільністю 

більше ніж 200 г/м2, для виготовлення 

білизни # призначеності чи текстилю 

для оздоблення житла 

13.20.20-74.00 Господарсько-побутової • Тканини бавовняні, із пряжі різних 

кольорів, для виготовлення білизни # 

призначеності чи текстилю для 

оздоблення житла 

17.12.20-30.00 Господарсько-побутової • Вата целюлозна # чи санітарно-

гігієнічної призначеності, у рулонах 

завширшки більше ніж 36 см або в 

прямокутних аркушах (зокрема у 

квадратних) з розміром однієї 
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розгорнутої сторони більше ніж 36 см 

17.12.20-55.00 Господарсько-побутової • Папір крепований і полотно з 
целюлозного волокна # чи санітарно-

гігієнічної призначеності, у рулонах 

завширшки більше ніж 36 см, 

прямокутних аркушах з розміром однієї 
розгорнутої сторони більше ніж 36 см, 

щільністю кожного шару не більше ніж 

25 г/м2 

17.12.20-57.00 Господарсько-побутової • Папір крепований і полотно з 
целюлозного волокна # чи санітарно-

гігієнічної призначеності, у рулонах 

завширшки більше ніж 36 см, 

прямокутних аркушах з розміром однієї 
розгорнутої сторони більше ніж 36 см, 

щільністю кожного шару більше ніж 25 

г/м2 

17.12.20-90.00 Господарсько-побутової • Папір-полотно # призначеності, інший 

17.22 Господарсько-побутової • Вироби паперові # та санітарно-

гігієнічної призначеності 

17.22.9 Господарсько-побутової • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва паперових виробів # та 
санітарно-гігієнічної призначеності 

17.22.12-90.00 Господарсько-побутової • Вироби паперові #, санітарно-гігієнічної 
та медичної призначеності, н. в. і. у. 

17.22.99 Господарсько-побутової • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва паперових виробів # та 
санітарно-гігієнічної призначеності 

17.22.99-00.00 Господарсько-побутової • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва паперових виробів # та 
санітарно-гігієнічної призначеності 

25.73.30-17.00 Гострозубці • Кліщі (зокрема #), пінцети та подібні 
інструменти, крім щипчиків, щипців на 

цукор 

10.13.15-05.00 Готова • Печінка гусяча або качина, # чи 

законсервована (крім ковбас і готових 

страв) 

10.13.15-15.00 Готова • Печінка інших тварин, # чи 

законсервована (крім ковбас і готових 

страв) 

10.84.1 Готова • Оцет; соуси; суміші приправ; борошно 

та крупка гірчичні; гірчиця # 

10.84.12 Готова • Соуси; суміші приправ і суміші 
прянощів; борошно та крупка гірчичні 
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та гірчиця # 

10.84.12-55.00 Готова • Гірчиця # 

10.13.15-35.00 Готове • М'ясо іншої свійської птиці, # чи 

законсервоване (крім ковбас, готових 

продуктів з печінки та готових страв) 

14.19.3 Готовий • Аксесуари одягу з натуральної шкіри; 

одяг, виготовлений з фетру чи нетканих 

полотен; одяг #, з текстильних полотен з 
покривом 

10.86.9 Готових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # гомогенізованих 

харчових продуктів для дитячого та 
дієтичного харчування 

10.86.99 Готових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # гомогенізованих 

харчових продуктів для дитячого та 
дієтичного харчування 

10.86.99-00.00 Готових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # гомогенізованих 

харчових продуктів для дитячого та 
дієтичного харчування 

10.91.9 Готових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # кормів для 

сільськогосподарських тварин 

10.91.99 Готових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # кормів для 

сільськогосподарських тварин 

10.91.99-00.00 Готових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # кормів для 

сільськогосподарських тварин 

10.92.9 Готових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # кормів для домашніх 

тварин 

10.92.99-00.00 Готових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # кормів для домашніх 

тварин 

10-92.99 Готових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # кормів для домашніх 

тварин 

13.92.9 Готових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # текстильних виробів, 

крім одягу 

13.92.99 Готових • Роботи субпідрядні як частина 



стор. 754 з 1807  

виробництва # текстильних виробів, 

крім одягу 

13.92.99-00.00 Готових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # текстильних виробів, 

крім одягу 

23.19.26-40.00 Готових • Вироби скляні для сигналізації та скляні 
елементи оптики, оптично не оброблені; 
кубики скляні та інші скляні шматочки 

для мозаїк або подібних декоративних 

цілей, крім # панелей та інших 

декоративних виробів, виконаних з 
мозаїчних кубів 

24.42.22-30.00 Готових • Бруски, прутки та профілі з алюмінію 

(крім прутків і профілів, # для 

використовування в конструкціях) 

24.42.22-50.00 Готових • Бруски, прутки, профілі та порожнисті 
профілі з алюмінієвих сплавів (крім 

прутків і профілів, # для 

використовування в конструкціях) 

24.42.26-30.00 Готових • Труби та трубки з алюмінію (крім 

порожнистих профілів, фітингів до труб 

і трубок, гнучких трубопроводів, труб і 
трубок, # до використовування в 

конструкціях, частинах машин або 

транспортних засобів чи в інших 

механізмах) 

24.42.26-50.00 Готових • Труби та трубки з алюмінієвих сплавів 

(крім порожнистих профілів, фітингів 

до труб і трубок, гнучких 

трубопроводів, труб і трубок, # до 

використовування в конструкціях, 

частинах машин або транспортних 

засобів чи в інших механізмах) 

25.99.25 Готових • Застібки, оправи із застібками, пряжки, 

пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та 
подібні вироби з недорогоцінних 

металів до одягу, взуття, тентів, сумок, 

дорожніх речей або інших # виробів; 

заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; намистини та 
блискітки з недорогоцінних металів 

25.99.25-30.00 Готових • Гачки, петлі, петельки й подібні вироби 

з недорогоцінних металів до одягу, 

взуття, навісів, сумок, речей для 

подорожей та інших # виробів (крім 

гаків з карабіном, заклепок, кнопок до 

одягу та натискних кнопок) 
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25.99.29-25.00 Готові • Вироби # із залізного чи сталевого 

дроту; силки, капкани й подібні вироби, 

дротяна обв'язка для фуражу, носові 
кільця для тварин, матрацні гачки, гаки 

для м'яса, підвіски ринви/водостічного 

жолоба, корзини для паперу (крім 

дротових каркасів для абажурів) 

26.70.14 Готового • Фотокамери для миттєвого отримання # 

знімку та інші фотокамери 

26.70.14-00.00 Готового • Фотокамери для миттєвого отримання # 

знімку та інші фотокамери 

17.12.41 Гофрований • Крафт-папір і картон, некрейдовані; 
крафт-папір мішковий, крепований або 

# 

17.12.41-80.00 Гофрований • Крафт-папір мішковий крепований чи #; 

крепований чи гофрований; у рулонах 

або в аркушах 

17-12.41-80.00 Гофрований • Крафт-папір мішковий крепований чи 

гофрований; крепований чи #; у рулонах 

або в аркушах 

24.34.11-30.00 Гофрований • Дріт з нелегованої сталі, з умістом 

менше ніж 0,25 мас. % вуглецю 

(зокрема # дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-50.00 Гофрований • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема # дріт), 
крім крученого дроту, колючого дроту 

для огороджування, спареного дроту, 

зубчатого дроту, ізольованого 

електричного проводу 

24.34.11-70.00 Гофрований • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

# дріт), крім крученого дроту, колючого 

дроту для огороджування, спареного 

дроту, зубчатого дроту, ізольованого 

електричного проводу 

17.21.9 Гофрованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # паперу й картону, 

паперової та картонної тари 

17.21.99 Гофрованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # паперу й картону, 

паперової та картонної тари 
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17.21.99-00.00 Гофрованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # паперу й картону, 

паперової та картонної тари 

24.32.10-18.00 Гофрованої • Смуга вузька холоднокатана з нержавкої 
сталі (крім електроізольованої штаби, # 

смуги з одним зубчатим або скошеним 

краєм), завширшки менше ніж 600 мм 

17.12.33 Гофрування • Папір напівхімічний для # 

17.12.33-00.00 Гофрування • Папір напівхімічний для # 

17.12.34 Гофрування • Папір з макулатури та інший для # 

17.12.34-00.00 Гофрування • Папір з макулатури та інший для # 

17.12.42-40.00 Гофрування • Папір і картон некрейдовані, інші, у 

рулонах або в аркушах, щільністю не 
більше ніж 150 г/м2 (крім виробів 

підкатегорій 17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, 

паперу для #, паперу "тест-лайнер", 

паперу обгорткового, паперу 

сульфітного, паперу та картону 

фільтрувального чи для покрівель) 

17.12.42-60.00 Гофрування • Папір і картон некрейдовані, інші, у 

рулонах або в аркушах, щільністю 

більше ніж 150 г/м2, але менше ніж 225 

г/м2 (крім виробів підкатегорій 17.12.12, 

17.12.13, 17.12.14, паперу для #, паперу 

"тест-лайнер", паперу обгорткового, 

паперу сульфітного, паперу та картону 

фільтрувального чи для покрівель) 

17.12.42-80.00 Гофрування • Папір і картон некрейдовані, інші, у 

рулонах або в аркушах, щільністю не 
менше ніж 225 г/м2 (крім виробів 

підкатегорій 17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, 

паперу для #, паперу "тест-лайнер", 

паперу обгорткового, паперу 

сульфітного, паперу та картону 

фільтрувального чи для покрівель) 

25.73.10-30.00 Граблі • Кирки, мотики, сапи та # 

23.12.11 Гравіроване • Скло листове, гнуте, грановане, #, 

свердлене, емальоване чи оброблене 
іншим способом, але не вставлене в 

раму чи оправу 

23.12.11-50.00 Гравіроване • Скло оптичне підкатегорій 23.11.11, 

23.11.12, гнуте, грановане, #, свердлене, 
емальоване чи оброблене іншим 

способом, але не вставлене в раму чи 

оправу 
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23.12.11-90.00 Гравіроване • Скло інше підкатегорій 23.11.11, 

23.11.12, гнуте, грановане, #, свердлене, 
емальоване чи оброблене іншим 

способом, але не вставлене в раму чи 

оправу 

29.10.22-30.00 Гравців • Автомобілі з бензиновим двигуном з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1500 см3 (зокрема автофургони житлові 
з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

3000 см3), крім автомобілів для 

перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення # у гольф і подібних 

автомобілів 

29.10.23-10.00 Гравців • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3 (крім автомобілів для перевезення 

не менше ніж 10 людей, снігоходів, 

автомобілів спеціальних для 

перевезення # у гольф і подібних 

автомобілів) 

29.10.23-30.00 Гравців • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 2500 см3 (крім 

автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних 

автомобілів для перевезення # у гольф і 
подібних автомобілів) 

29.10.23-40.00 Гравців • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3 

(крім автомобілів для перевезення не 
менше ніж 10 людей, снігоходів, 

спеціальних автомобілів для 

перевезення # у гольф і подібних 

автомобілів) 

29.10.52 Гравців • Снігоходи; автомобілі спеціальні для 

перевезення # у гольф і подібні 
транспортні засоби, з двигунами 

29.10.52-00.00 Гравців • Снігоходи; автомобілі спеціальні для 

перевезення # у гольф і подібні 
транспортні засоби, з двигунами 

29.20.10-30.00 Гравців • Кузови легкових автомобілів та інших 

моторних засобів пересування, 

призначених головним чином для 

перевезення людей (зокрема 
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спеціальних автомобілів для 

перевезення # у гольф), крім 

призначених для перевезення не менше 
ніж 10 людей 

28.29.60-30.00 Градирні • # та подібне устатковання для 

безпосереднього охолодження водою, 

що циркулює 

28.29.39-75.00 Градуйованими • Рейки та стрічки вимірювальні з # 

шкалами 

28.99.39-75.00 Гральних • Столи для казіно, устатковання 

автоматично обладнане для кегельбану 

та інші вироби для масових розваг, 
настільні чи кімнатні ігри, зокрема 
столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, 
жетонів або інших подібних предметів, 

більярдів, відеоігор, у які грають за 

допомогою телевізора, # карт і наборів 

електричних гоночних автомобілів для 

змагальних ігор) 

32.40.41 Гральні • Карти # 

32.40.41-00.00 Гральні • Карти # 

22.29.91-27.00 Грамофонів • Виготовляння пластмасових деталей до 

програвачів, #, аудіоплеєрів, 

магнітофонів, іншої апаратури для 

записування чи відтворювання звуку 

або зображення, крім головок 

звукознімача 

18.20.10-10.00 Грамофонних • Тиражування звукових записів на # 

платівках 

26.40.31 Грамплатівок • Пристрої електропрогравальні, 
програвачі #, касетні програвачі та інша 

звуковідтворювальна апаратура 

26.40.31-00.00 Грамплатівок • Пристрої електропрогравальні, 
програвачі #, касетні програвачі та інша 

звуковідтворювальна апаратура 

20.59.52-50.00 Гранати • Препарати та заряди для вогнегасників, 

# заряджені вогнегасні 

23.70.12-60.00 Граніту • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього, з # (крім 

плитки, кубиків і подібних виробів, 

найбільшу грань яких може бути 

вписано у квадрат із стороною менше 

ніж 7 см, бруківки, бордюрного каменю 

та плит для брукування) 
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23.70.12-70.00 Граніту • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього (крім 

плитки, кубиків і подібних виробів, 

найбільшу грань яких може бути 

вписано у квадрат із стороною менше 

ніж 7 см, з # чи сланцю) 

23.12.11 Грановане • Скло листове, гнуте, #, гравіроване, 
свердлене, емальоване чи оброблене 
іншим способом, але не вставлене в 

раму чи оправу 

23.12.11-50.00 Грановане • Скло оптичне підкатегорій 23.11.11, 

23.11.12, гнуте, #, гравіроване, 

свердлене, емальоване чи оброблене 
іншим способом, але не вставлене в 

раму чи оправу 

23.12.11-90.00 Грановане • Скло інше підкатегорій 23.11.11, 

23.11.12, гнуте, #, гравіроване, 

свердлене, емальоване чи оброблене 
іншим способом, але не вставлене в 

раму чи оправу 

10.61.32-50.00 Гранул • Гранули з вівса, кукурудзи, рису, жита, 
ячменю та інших зернових культур 

(крім # з пшениці) 

10.91.1 Гранул • Корми готові для сільськогосподарських 

тварин, крім крупки та # з люцерни 

10.91.10 Гранул • Корми готові для сільськогосподарських 

тварин, крім крупки та # з люцерни 

20.30.21-70.00 Гранул • Глянси ріднинні та подібні препарати; 

фрит скляний та інше скло у формі 
порошку, # або пластівців 

20.41.31-50.00 Гранул • Мило у формі пластівців, пластин, # або 

порошків 

23.19.11-10.00 Гранул • Скло в масі (крім скла як порошку, # або 

луски) 

10.51.55-30.00 Гранулах • Сироватка молочна та змодифікована 
молочна сироватка в порошку, # чи 

інших твердих формах, концентрована, 
неконцентрована чи з доданням 

підсолоджувача 

10.82.21-30.00 Гранулах • Шоколад і подібні продукти, з умістом 

какао-продуктів, у блоках, плитках, 

брусках масою більше ніж 2 кг чи в 

рідинних, пастоподібних формах, у 

порошку, у #, в інших нетарних формах, 

у контейнерах чи в первинному 
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пакованні масою більше ніж 2 кг, з 
умістом какао-продуктів не менше ніж 

18 мас. % 

10.82.22-90.00 Гранулах • Продукти харчові, з умістом какао-

продуктів (крім тертого какао, какао-

масла, какао-порошку, виробів у блоках, 

плитках, брусках, рідинних, 

пастоподібних, у порошку, у #, в інших 

нетарних формах, у пакованнях не 

менше ніж 2 кг, виробів для 

приготування напоїв, шоколадних паст) 

10.13.16 Гранули • Борошно, крупка та # з м'яса, 
непридатні для харчування людини; 

шкварки 

10.13.16-00.00 Гранули • Борошно, крупка та # з м'яса, 
непридатні для харчування людини; 

шкварки 

10.20.4 Гранули • Борошно, крупка та #, непридатні для 

харчування людини, та інші продукти з 
риби, ракоподібних, молюсків чи інших 

водяних безхребетних, н. в. і. у. 

10.20.22 Гранули • Печінка та молочко риби, засушені, 
закопчені, засолені чи в розсолі; 
борошно, крупка та # з риби, придатні 
для харчування людини 

10.20.22-00.00 Гранули • Печінка та молочко риби, засушені, 
закопчені, засолені чи в розсолі; 
борошно, крупка та # з риби, придатні 
для харчування людини 

10.20.41 Гранули • Борошно, крупка та # з риби, 

ракоподібних, молюсків чи інших 

водяних безхребетних, непридатні для 

харчування людини 

10.20.41-00.00 Гранули • Борошно, крупка та # з риби, 

ракоподібних, молюсків чи інших 

водяних безхребетних, непридатні для 

харчування людини 

10.31.13 Гранули • Картопля, засушена як борошно, крупка, 

пластівці, # і таблетки 

10.31.13-00.00 Гранули • Картопля, засушена як борошно, крупка, 

пластівці, # і таблетки 

10.61.3 Гранули • Крупи, крупка, # та інші продукти з 
зерна зернових культур 

10.61.32 Гранули • Крупи, крупка та # з зернових культур, 

н. в. і. у. 
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10.61.32-40.00 Гранули • # з пшениці 

10.61.32-50.00 Гранули • # з вівса, кукурудзи, рису, жита, ячменю 

та інших зернових культур (крім гранул 

з пшениці) 

10.91.2 Гранули • Крупка та # з люцерни 

10.91.20 Гранули • Крупка та # з люцерни 

10.91.20-00.00 Гранули • Крупка та # з люцерни 

20.41.31-80.00 Гранули • Мило в іншій формі, ніж бруски, 

брикети чи фігурні вироби, пластівці, # 

чи порошки, або покриті чи просочені 
милом або мийним засобом папір, вата, 

повсть і неткані матеріали 

23.70.11 Гранули • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та вироби з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних виробів); # та 
порошок з мармуру, травертину, 

алебастру, штучно забарвлені 

23.70.11-00.00 Гранули • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та вироби з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних виробів); # та 
порошок з мармуру, травертину, 

алебастру, штучно забарвлені 

23.70.12 Гранули • Камінь оздоблювальний чи будівельний 

оброблений інший та вироби з нього; # 

штучно забарвлені інші та порошок з 
природного каменю; вироби з 
агломерованого сланцю 

23.70.12-30.00 Гранули • Плитка, кубики для мозаїки й подібні 
вироби з природного каменю 

прямокутної або непрямокутної форми 

(зокрема квадратної), найбільшу грань 

яких може бути вписано у квадрат із 
стороною розміром менше ніж 7 см; #, 

дрібняк і порошок, штучно забарвлені 

24.10.14 Гранули • # та порошки з переробного та 
дзеркального чавуну чи зі сталі 

24.10.14-10.00 Гранули • # та порошки з переробного та 
дзеркального чавуну чи зі сталі 

10.81.20-00.20 Гранульований • Жом буряковий, сушений та # 

16.29.21 Гранульований • Корок натуральний, з вилученим 

зовнішнім шаром або начорно 

обрізаний, або у формі блоків, плит, 
листів чи смуг; корок подрібнений, # 

або мелений; відходи корка 
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16.29.21-30.00 Гранульований • Відходи корка; корок подрібнений, # 

або мелений (крім корка натурального 

необробленого чи начорно обробленого) 

24.10.31-30.00 Гранями • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, неплакований, без 
гальванічного чи іншого покриву, з 
рельєфним малюнком, одержаним 

безпосередньо в процесі прокатування, і 
продукція завтовшки менше ніж 4,75 

мм, без рельєфного малюнка (крім 

прокатаного за чотирма # або в 

прямокутному закритому калібрі 
завширшки не більше ніж 1250 мм і 
завтовшки не менше від 4 мм) 

24.10.32-10.00 Гранями • Прокат плаский з нелегованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, прокатаний за чотирма # 

чи у прямокутному закритому калібрі, 
завширшки не менше ніж 150 мм, але 
менше від 600 мм і завтовшки не менше 

ніж 4 мм, не в рулонах, без рельєфного 

малюнка, загально відомий як 

"широкоштабовий прокат" 

23.70.12-30.00 Грань • Плитка, кубики для мозаїки й подібні 
вироби з природного каменю 

прямокутної або непрямокутної форми 

(зокрема квадратної), найбільшу # яких 

може бути вписано у квадрат із 
стороною розміром менше ніж 7 см; 

гранули, дрібняк і порошок, штучно 

забарвлені 

23.70.12-60.00 Грань • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього, з граніту 

(крім плитки, кубиків і подібних 

виробів, найбільшу # яких може бути 

вписано у квадрат із стороною менше 

ніж 7 см, бруківки, бордюрного каменю 

та плит для брукування) 

23.70.12-70.00 Грань • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього (крім 

плитки, кубиків і подібних виробів, 

найбільшу # яких може бути вписано у 

квадрат із стороною менше ніж 7 см, з 
граніту чи сланцю) 

23.99.14 Графіт • # штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби з графіту чи 
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інших форм вуглецю як напівфабрикати 

23.99.14 Графіт • Графіт штучний; # колоїдний або 

напівколоїдний; вироби з графіту чи 

інших форм вуглецю як напівфабрикати 

23.99.14-00.00 Графіт • # штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби з графіту чи 

інших форм вуглецю як напівфабрикати 

23.99.14-00.00 Графіт • Графіт штучний; # колоїдний або 

напівколоїдний; вироби з графіту чи 

інших форм вуглецю як напівфабрикати 

24.51.12 Графітом • Послуги щодо лиття чавуну з кулястим 

# 

24.51.12-10.00 Графітом • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів з чавуну з кулястим # 

24.51.12-20.00 Графітом • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з 
чавуну з кулястим # (крім деталей для 

корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.12-40.00 Графітом • Лиття інших деталей поршневих 

двигунів і виробів машинобудування з 
чавуну з кулястим # 

24.51.12-50.00 Графітом • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв (крім деталей для поршневих 

двигунів) з чавуну з кулястим # 

24.51.12-90.00 Графітом • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/ підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
чавуну з кулястим # 

23.20.14-30.00 Графіту • Вироби керамічні вогнетривкі з умістом 

більше ніж 25 мас. % # чи інших форм 

вуглецю, н. в. і. у. 

23.99.14 Графіту • Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби з # чи інших 

форм вуглецю як напівфабрикати 

23.99.14-00.00 Графіту • Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби з # чи інших 

форм вуглецю як напівфабрикати 
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23.99.19-70.00 Графіту • Вироби з # або інших вуглецевих 

матеріалів, не використовуваних в 

електротехніці 

27.90.13 Графіту • Електроди вугільні та інші вироби з # чи 

інших видів вуглецю для використання 

в електротехніці 

27.90.13-90.00 Графіту • Вироби з # чи інших видів вуглецю для 

використання в електротехніці (крім 

вугільних електродів і вугільних щіток) 

17.12.1 Графічних • Папір газетний, папір ручного 

виготовляння та інший некрейдований 

папір, або картон для # цілей 

17.12.14 Графічних • Папір і картон, інші, для # цілей 

17.12.73-37.00 Графічних • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

писання, друкування, # робіт (крім 

паперу-основи крейдованого щільністю 

не більше ніж 150 г/м2) 

17.12.73-60.00 Графічних • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

писання, друкування, # робіт легкий, з 
часткою волокон, одержаних 

механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.73-79.00 Графічних • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

писання, друкування, # робіт в аркушах, 

з часткою волокон, одержаних 

механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.73-75.00 Графічних • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

писання, друкування, # робіт у рулонах, 

інший, з часткою волокон, одержаних 

механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.5 Графічної • Картон некрейдований (крім картону 

для писання, друкування чи іншої # 

призначеності) 

17.12.41-20.00 Графічної • Крафт-папір мішковий, некрейдований, 

невибілений (крім паперу для писання, 

друкування чи іншої # призначеності, 
паперу для перфокарт і перфострічок) 

17.12.41-40.00 Графічної • Крафт-папір мішковий, некрейдований 

(крім невибіленого, паперу для писання, 
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друкування чи іншої # призначеності, 
паперу для перфокарт і перфострічок) 

17.12.41-60.00 Графічної • Крафт-папір і картон, некрейдовані 
(крім паперу "крафт-лайнер", крафт-

паперу мішкового, паперу для писання, 

друкування чи іншої # призначеності), 
щільністю не більше ніж 150 г/м2 

17.12.42 Графічної • Папір обгортковий сульфітний та інший 

некрейдований папір (крім паперу для 

писання, друкування чи іншої # 

призначеності) 

17.12.73 Графічної • Папір і картон для писання, друкування 

чи іншої # призначеності, крейдовані 
каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.74 Графічної • Крафт-папір (крім крафт-паперу для 

писання, друкування чи іншої # 

призначеності), крейдований каоліном 

або іншими неорганічними речовинами 

17.12.74-00.00 Графічної • Крафт-папір (крім крафт-паперу для 

писання, друкування чи іншої # 

призначеності), крейдований каоліном 

або іншими неорганічними речовинами 

17.12.75 Графічної • Крафт-картон (крім крафт-картону для 

писання, друкування чи іншої # 

призначеності), крейдований каоліном 

або іншими неорганічними речовинами 

17.12.75-00.00 Графічної • Крафт-картон (крім крафт-картону для 

писання, друкування чи іншої # 

призначеності), крейдований каоліном 

або іншими неорганічними речовинами 

17.12.78 Графічної • Картон сірий із середини (крім 

призначеного для писання, друкування 

чи іншої # призначеності), крейдований 

каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.78-20.00 Графічної • Крафт-папір і картон, крейдовані 
коаліном або іншими неорганічними 

речовинами з одного чи обох боків, у 

рулонах або в аркушах, чи у 

прямокутних аркушах (крім 

призначених для писання, друкування 

чи іншої # призначеності, паперу та 

картону, вибілених рівномірно по всій 

масі, у яких більше 95 мас. % загальної 
маси волокна становлять деревні 
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волокна, одержані хімічним способом) 

17.12.79 Графічної • Папір і картон, інший (крім 

призначеного для писання, друкування 

чи іншої # призначеності), крейдований 

каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.79-70.00 Графічної • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 

крейдований коаліном або іншою 

неорганічною речовиною з одного чи 

обох боків, крім будь-якого паперу та 

картону будь-якої # призначеності, 
багатошарового паперу та картону 

17.23.14 Графічної • Папір і картон, інші, для писання, 

друкування чи іншої # призначеності, 
віддруковані, тиснені або перфоровані 

17.23.14-00.00 Графічної • Папір і картон, інші, для писання, 

друкування чи іншої # призначеності, 
віддруковані, тиснені або перфоровані 

14.14.25-50.00 Грації • Пояси, пояси-труси та # (зокрема спідня 

білизна з регулівними шлейками) 

28.99.39-75.00 Грають • Столи для казіно, устатковання 

автоматично обладнане для кегельбану 

та інші вироби для масових розваг, 
настільні чи кімнатні ігри, зокрема 
столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, 
жетонів або інших подібних предметів, 

більярдів, відеоігор, у які # за 

допомогою телевізора, гральних карт і 
наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

13.10.25 Гребенечесана • Бавовна, кардочесана чи # 

13.10.25-00.00 Гребенечесана • Бавовна, кардочесана чи # 

13.10.83-36.00 Гребенечесаним • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних волокон менше ніж 85 мас. 
% (крім ниток для шиття), змішаних з 
гребенечесаною вовною чи # тонким 

волоссям тварин, не розфасована для 

роздрібної торгівлі 

13.20.32-50.00 Гребенечесаним • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, змішаних головним чином або 

винятково з гребенечесаною вовною чи 

# тонким волосом тварин 

13.10.61-32.00 Гребенечесанню • Пряжа з бавовни, не підданої #, не 
розфасована для роздрібної торгівлі, на 
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тканини (крім на килими та покриви на 

підлогу) 

13.10.61-33.00 Гребенечесанню • Пряжа з бавовни, не підданої #, не 
розфасована для роздрібної торгівлі, на 
трикотажні полотна та панчішні вироби 

13.10.61-35.00 Гребенечесанню • Пряжа з бавовни, не підданої #, не 
розфасована для роздрібної торгівлі, для 

іншого застосування (зокрема на 
килими та покриви на підлогу) 

20.60.11 Гребенечесанню • Джгут із синтетичних ниток і штапельні 
волокна, не піддані кардо- чи # 

20.60.11-10.00 Гребенечесанню • Волокна з арамідів, не піддані 
кардочесанню чи # та не оброблені 
іншим способом 

20.60.11-20.00 Гребенечесанню • Джгути та волокна з інших поліамідів, 

не піддані кардочесанню чи # та не 
оброблені іншим способом 

20.60.11-30.00 Гребенечесанню • Джгути та волокна з поліестеру, не 

піддані кардочесанню чи # та не 

оброблені іншим способом 

20.60.11-40.00 Гребенечесанню • Джгути та волокна з акрилу, не піддані 
кардочесанню чи # та не оброблені 
іншим способом 

20.60.11-50.00 Гребенечесанню • Джгут із синтетичних поліпропіленових 

ниток і штапельні волокна з 
поліпропілену, не піддані кардочесанню 

чи # та не оброблені іншим способом, 

для прядіння 

20.60.11-90.00 Гребенечесанню • Джгути синтетичні та штапельні 
волокна, інші, не піддані кардочесанню 

чи # та не оброблені іншим способом, 

для прядіння 

20.60.21 Гребенечесанню • Джгут і штучні штапельні волокна, не 

піддані кардо- чи # 

20.60.21-20.00 Гребенечесанню • Джгути зі штучних ниток та волокна 
штапельні штучні, з віскози (не піддані 
кардочесанню чи # і не оброблені іншим 

способом, для прядіння) 

20.60.21-90.00 Гребенечесанню • Джгути зі штучних ниток та волокна 
штапельні штучні, інші (не піддані 
кардочесанню чи # і не оброблені іншим 

способом, для прядіння) 

13.10.50-30.00 Гребенечесаного • Пряжа з гребенечесаної вовни чи # 

тонкого волосу тварин, не розфасована 
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для роздрібної торгівлі 

13.20.12-60.00 Гребенечесаного • Тканини з гребенечесаної вовни чи # 

тонкого волосу тварин; тканини з 
грубого волосу тварин 

13.10.50-30.00 Гребенечесаної • Пряжа з # вовни чи гребенечесаного 

тонкого волосу тварин, не розфасована 
для роздрібної торгівлі 

13.10.61-52.00 Гребенечесаної • Пряжа з # бавовни, не розфасована для 

роздрібної торгівлі, на тканини (крім на 
килими та покриви на підлогу) 

13.10.61-55.00 Гребенечесаної • Пряжа з # бавовни, не розфасована для 

роздрібної торгівлі, для іншого 

застосування (зокрема на килими та 
покриви на підлогу) 

13.20.12 Гребенечесаної • Тканини з кардочесаної чи # вовни, 

тонкого чи грубого волосу тварин або 

кінського волосу 

13.20.12-60.00 Гребенечесаної • Тканини з # вовни чи гребенечесаного 

тонкого волосу тварин; тканини з 
грубого волосу тварин 

13.10.61-53.00 Гребенечесаної • Пряжа з # бавовни, не розфасована для 

роздрібної торгівлі, на трикотажні 
полотна та панчішні вироби 

13.10.83-36.00 Гребенечесаною • Пряжа, з умістом синтетичних 

штапельних волокон менше ніж 85 мас. 
% (крім ниток для шиття), змішаних з # 

вовною чи гребенечесаним тонким 

волоссям тварин, не розфасована для 

роздрібної торгівлі 

13.20.32-50.00 Гребенечесаною • Тканини із синтетичних штапельних 

волокон, змішаних головним чином або 

винятково з # вовною чи 

гребенечесаним тонким волосом тварин 

13.10.22 Гребінному • Вовна, знежирена чи карбонізована, не 
піддана кардному чи # чесанню 

13.10.22-00.00 Гребінному • Вовна, знежирена чи карбонізована, не 

піддана кардному чи # чесанню 

32.99.52 Гребінці • #, заколки на волосся та подібні вироби; 

шпильки на волосся; бігуді; аерозолі 
ароматичні та їхні насадки та головки 

32.99.52-20.00 Гребінці • #, затискачі на волосся та подібні 
вироби (крім ебонітових або 

пластмасових, апаратів 

електротермічних перукарських) 



стор. 769 з 1807  

26.51.52-35.00 Гребних • Витратоміри електронні (крім 

електролічильників, гідрометричних # 

коліс) 

26.51.52-55.00 Гребних • Витратоміри неелектронні (крім 

електролічильників, гідрометричних # 

коліс) 

33.15.10-10.00 Гребних • Ремонтування суден, човнів і плавучих 

споруд (крім яхт, інших човнів для 

прогулянок і спорту, # човнів та каное) 

28.92.22 Грейдери • # та планувальники, самохідні 

28.92.22-00.00 Грейдери • # та планувальники, самохідні 

10.32.13 Грейпфрутів • Сік # 

10.32.13-00.00 Грейпфрутів • Сік # 

28.22.2 Грейфери • Ковші, #, захвати та черпаки до кранів, 

екскаваторів і подібного устатковання 

28.22.20 Грейфери • Ковші, #, захвати та черпаки до кранів, 

екскаваторів і подібного устатковання 

28.22.20-00.00 Грейфери • Ковші, #, захвати та черпаки до кранів, 

екскаваторів і подібного устатковання 

32.40.42-10.00 Гри • Вироби та приладдя для # у більярд 

(крім механічних лічильників, таймерів 

та підставок на киї) 

10.39.13-50.00 Гриби • # культивовані та трюфелі сушені, цілі, 
шматочками, скибками, дроблені чи в 

порошку, але не піддані подальшому 

приготуванню 

10.39.17-30.00 Гриби • #, культивовані, та трюфелі, приготовані 
чи законсервовані (крім готових 

овочевих страв і сушених, заморожених 

чи законсервованих оцтом чи оцтовою 

кислотою культивованих грибів і 
трюфелів) 

10.39.13-90.00 Грибів • Овочі сушені (крім картоплі, цибулі, # 

культивованих та трюфелів) і суміші 
цих овочів, цілі, шматочками, скибками, 

дроблені чи в порошку, але не піддані 
подальшому приготуванню 

10.39.17-30.00 Грибів • Гриби, культивовані, та трюфелі, 
приготовані чи законсервовані (крім 

готових овочевих страв і сушених, 

заморожених чи законсервованих оцтом 

чи оцтовою кислотою культивованих # і 
трюфелів) 



стор. 770 з 1807  

27.51.28 Грилі • Печі інші, плитки, котли для варіння; # 

та ростери 

27.51.28-50.00 Грилі • # та ростери електричні побутові 

27.51.24-90.00 Грилів • Прилади електронагрівальні побутові 
(крім перукарських апаратів і ручних 

сушильних апаратів, приладів для 

обігрівання приміщень і ґрунту, 

водонагрівачів, занурюваних нагрівачів, 

прасок, мікрохвильових печей, печей, 

плиток, котлів для варіння, #, ростерів, 

кавоварок, чайників і тостерів) 

32.99.15 Грифелі • Олівці прості, кольорові олівці, # до 

олівців, пастелі, вугільні олівці для 

рисування, крейда для писання чи 

рисування та крейда для кравців 

32.99.15-30.00 Грифелі • # до олівців чорні чи кольорові 

32.99.15-10.00 Грифелями • Олівці прості та кольорові, з # у твердій 

оболонці (крім олівців для медичних, 

косметичних або гігієнічних цілей) 

32.99.16 Грифельні • Дошки # та інші дошки для писання чи 

рисування; штемпелі для проставляння 

дат, запечатування чи нумерування та 
подібні пристосовання; стрічки до 

друкарських машинок або подібні 
стрічки; подушечки штемпельні 

32.99.16-10.00 Грифельні • Дошки # та інші дошки для писання чи 

рисування 

10.72.11 Грінки • Хлібці хрусткі, сухарі, # й подібні 
вироби 

10.72.11-50.00 Грінки • Сухарі, # й подібні вироби 

28.92.30-90.00 Громадських • Машини й устатковання для # робіт, 
будівництва чи подібних робіт, цільової 
призначеності 

23.61.12 Громадського • Елементи конструкцій складані для 

житлового або # будівництва з цементу, 

бетону або штучного каменю 

23.61.12-00.00 Громадського • Елементи конструкцій складані для 

житлового або # будівництва з цементу, 

бетону або штучного каменю 

23.43.10-35.00 Громовідводів • Ізолятори електричні керамічні до 

повітряних ліній електропередавання чи 

контактних мереж (зокрема з 
металевими частинами), крім # 
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23.43.10-39.00 Громовідводів • Ізолятори електричні керамічні (зокрема 
з металевими частинами), крім 

призначених до повітряних ліній 

електропередавання чи контактних 

мереж, # 

28.99.39-15.00 Грохочення • Машини та механічні пристосовання, 

які виконують окремі функції, для 

змішування, перемішування, 

подрібнювання, розмелювання, #, 

просіювання, гомогенізації, 
емульгування чи розмішування (крім 

роботів) 

25.99.21 Грошей • Сейфи та скрині, двері та секції до 

банківських сховищ, ящики для 

зберігання # і документів та подібні 
вироби, броньовані чи армовані, з 
недорогоцінних металів 

25.99.21-70.00 Грошей • Ящики для зберігання # і документів та 
подібні вироби, з недорогоцінних 

металів 

13.10.24 Грубий • Вовна та тонкий чи # волос тварин, 

кардочесані чи гребенечесані 

13.10.24-00.00 Грубий • Вовна та тонкий чи # волос тварин, 

кардочесані чи гребенечесані 

25.72.13-50.00 Грубо • Ключі, постачані окремо (зокрема # 

відлиті, ковані чи штамповані болванки, 

заготівки на ключі) з недорогоцінних 

металів 

13.10.5 Грубого • Пряжа вовняна, розфасована чи не 

розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з тонкого чи # волосу тварин або 

кінського волосу 

13.10.50 Грубого • Пряжа вовняна, розфасована чи не 

розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з тонкого чи # волосу тварин або 

кінського волосу 

13.10.91 Грубого • Сировина відновлена з вовни, тонкого 

чи # волосу тварин розпушена 

13.10.91-00.00 Грубого • Сировина відновлена, з вовни, тонкого 

чи # волосу тварин, розпушена 

13.20.12 Грубого • Тканини з кардочесаної чи 

гребенечесаної вовни, тонкого чи # 

волосу тварин або кінського волосу 

13.20.12-60.00 Грубого • Тканини з гребенечесаної вовни чи 

гребенечесаного тонкого волосу тварин; 
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тканини з # волосу тварин 

13.30.11-22.00 Грубого • Фарбування пряжі з вовни, тонкого чи # 

волосу тварин і кінського волосу 

13.30.12-20.00 Грубого • Вибілювання тканин з вовни, тонкого чи 

# волосу тварин або кінського волосу 

13.30.13-20.00 Грубого • Фарбування тканин з вовни, тонкого чи 

# волосу тварин або кінського волосу 

13.30.14-20.00 Грубого • Нанесення малюнків на тканинах з 
вовни, тонкого чи # волосу тварин або 

кінського волосу 

13.30.19-20.00 Грубого • Обробляння кінцеве тканин з вовни, 

тонкого чи # волосу тварин або 

кінського волосу (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

10.13.11-80.00 Грудин • Свинина, солена, у розсолі, сушена чи 

копчена (зокрема бекон, три чверті 
боків/серединки, передні краї, суглоби 

та їхні відруби), крім стегон, лопаток та 
їхніх відрубів з кісткою, # і їхніх 

відрубів 

10.13.11-50.00 Грудинки • # та їх відруби свинячі; солені; у 

розсолі; сушені чи копчені 

32.50.22-39.13 Грудний • Ортези на #, поперековий і крижовий 

відділи хребта 

32.50.22-39.15 Грудний • Ортези на шийний і # відділи хребта 

32.50.22-39.16 Грудний • Ортези на шийний, #, поперековий і 
крижовий відділи хребта, зокрема 
ортези для сидіння 

32.50.22-39.38 Грудний-тазостегновий- 

колінний-гомілковостопний 

• Ортези на # суглоби-стопу 

25.73.40-45.00 Ґрунтів • Інструменти для розточування чи 

протягування (крім тримачів до 

механізмів та ручних інструментів, з 
робочою частиною з алмазу або 

агломерованого алмазу, призначених 

для обробляння металу, інструментів 

для буріння #) 

25.73.60-13.00 Ґрунтів • Інструменти для буріння порід або # з 
робочою частиною з металокераміки 

25.73.60-18.00 Ґрунтів • Інструменти для буріння порід або #, 

взаємозамінювані та частини до них, з 
робочою частиною з матеріалів інших, 

ніж спечені карбіди металів чи з 
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металокераміки 

28.30.34-30.00 Ґрунтів • Розподільники мінеральних і хімічних 

добрив для підготовляння # 

28.30.32-50.00 Ґрунтофрези • # 

27.51.24-90.00 Ґрунту • Прилади електронагрівальні побутові 
(крім перукарських апаратів і ручних 

сушильних апаратів, приладів для 

обігрівання приміщень і #, 

водонагрівачів, занурюваних нагрівачів, 

прасок, мікрохвильових печей, печей, 

плиток, котлів для варіння, грилів, 

ростерів, кавоварок, чайників і тостерів) 

27.51.26 Ґрунту • Електроприлади для обігрівання 

приміщень і обігрівання # 

28.30.3 Ґрунту • Машини для підготовляння чи 

обробляння # 

28.30.30-00.00 Ґрунту • Машини для підготовляння чи 

обробляння #, інші 

28.30.39 Ґрунту • Машини для підготовляння чи 

обробляння #, інші 

28.30.92 Ґрунту • Частини машин для підготовляння та 

обробляння # 

28.30.92-00.00 Ґрунту • Частини машин для підготовляння та 

обробляння # 

28.92.2 Ґрунту • Машини інші для переміщування, 

планування, профілювання, 

розробляння, вирівнювання, 

трамбування, ущільнювання та 

виймання #, корисних копалин або руд 

(зокрема бульдозери, механічні лопати 

та дорожні котки) 

28.92.4 Ґрунту • Машини й устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та 
подібного обробляння #, каміння, руд та 
інших мінеральних речовин 

28.92.30-70.00 Ґрунту • Скрепери, землерийні машини, машини 

для виймання #, несамохідні 

28.92.40 Ґрунту • Машини й устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та 
подібного обробляння #, каміння, руд та 
інших мінеральних речовин 

28.92.62 Ґрунту • Частини машин і устатковання для 

сортування, подрібнювання, змішування 
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та подібного обробляння #, каміння, руд 

та інших мінеральних речовин 

28.92.62-00.00 Ґрунту • Частини машин і устатковання для 

сортування, подрібнювання, змішування 

та подібного обробляння #, каміння, руд 

та інших мінеральних речовин 

28.99.39-53.00 Ґрунту • Машини й устатковання, інші, з 
обробляння #, каміння, руд або інших 

мінеральних копалин, н. в. і. у. 

21.20.23-20.00 Групи • Реактиви для визначення # крові 

20.14.4 Групою • Сполуки органічні з азотною 

функційною # 

20.14.41 Групою • Сполуки з амінною функційною # 

20.14.42 Групою • Аміносполуки з кисневою функційною 

#, крім лізинової та глутамінової кислот 

20.14.42-39.00 Групою • Аміноспирти, їхні ефіри та естери лише 
з однією кисневою функційною # та їхні 
солі, крім моноетаноламіну та його 

солей, діетаноламіну та його солей, 

триетаноламіну та його солей 

20.14.42-90.00 Групою • Аміносполуки з кисневою функційною 

# (крім аміноспиртів, їхніх ефірів, 

естерів і солей, лізинової кислоти, її 
солей і естерів, глутамінової кислоти, її 
солей і естерів) 

20.14.43 Групою • Уреїни; сполуки з карбоксімідною 

функційною #, сполуки з нітрильною 

функційною групою; похідні цих 

речовин 

20.14.43 Групою • Уреїни; сполуки з карбоксімідною 

функційною групою, сполуки з 
нітрильною функційною #; похідні цих 

речовин 

20.14.43-70.00 Групою • Сполуки з нітрильною функційною # 

(крім акрилонітрилу, 1-ціаногуаніду 

(диціандіаміду)) 

20.14.61 Групою • Сполуки з альдегідною функційною # 

11.03.1 Грушевий • Напої інші, отримані бродінням 

(наприклад, сидр, # сидр (перрі), 
медовий напій); напої змішані з умістом 

алкоголю 

11.03.10 Грушевий • Напої інші, отримані бродінням 

(наприклад, сидр, # сидр (перрі), 
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медовий напій); напої змішані з умістом 

алкоголю 

11.03.10-00.00 Грушевий • Напої інші, отримані бродінням 

(наприклад, сидр, # сидр (перрі), 
медовий напій); напої змішані з умістом 

алкоголю 

10.39.25-20.00 Гуаяви • Плоди, засушені (крім бананів, фініків, 

інжиру, ананасів, авокадо, #, манго, 

мангостанів, цитрусових плодів і 
винограду); суміші горіхів або сушених 

плодів 

20.42.12 Губ • Засоби косметичні для макіяжу # і очей 

20.42.12-50.00 Губ • Засоби косметичні для макіяжу # 

32.20.13 Губні • Органи духові клавішні, фісгармонії та 
подібні інструменти; акордеони та 
подібні інструменти; гармоніки #; 

інструменти духові 

32.20.13-40.00 Губні • Акордеони та подібні інструменти; 

гармоніки # 

32.20.15-30.00 Губні • Скриньки музичні, ярмаркові органи, 

механічні шарманки, механічні співочі 
птахи, музичні пилки, тріскачки, # 

сирени, манки, горни, ріжки та свистки 

24.10.13 Губчасті • Продукти прямого відновлення залізної 
руди та інші # залізні матеріали в 

кусках, котунах чи подібних формах: 

залізо, яке має мінімальну чистоту 99,94 

мас. % у кусках, котунах чи подібних 

формах 

24.10.13-00.00 Губчасті • Продукти прямого відновлення залізної 
руди та інші # залізні матеріали в 

кусках, котунах чи подібних формах; 

залізо, яке має мінімальну чистоту 99,94 

мас. % у кусках, котунах чи подібних 

формах 

31.03.12-30.00 Губчастої • Матраци з # ґуми (зокрема з металевим 

каркасом), крім водяних матраців, 

надувних матраців 

31.03.12-50.00 Губчастої • Матраци з # пластмаси (зокрема з 
металевим каркасом), крім водяних 

матраців, надувних матраців 

31.03.12-70.00 Губчастої • Матраци пружинні (крім матраців з # 

ґуми чи пластмаси) 

31.03.12-90.00 Губчастої • Матраци (крім матраців пружинних, з # 
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ґуми чи пластмаси) 

32.99.2 Ґудзики • Парасолі; палиці; #, форми на ґудзики; 

застібки; їхні частини 

32.99.2 Ґудзики • Парасолі; палиці; ґудзики, форми на #; 

застібки; їхні частини 

32.99.23 Ґудзики • Кнопки, застібки-заскочки, заклепки та 
їхні частини; #; застібки-змійки 

32.99.23-00.00 Ґудзики • Кнопки, застібки-заскочки, заклепки та 
їхні частини; #; застібки-змійки 

32.99.24 Ґудзики • Форми на # та інші частини ґудзиків; 

заготівки ґудзиків; частини застібок-

змійок 

32.99.24-30.00 Ґудзики • Заготівки ґудзиків, форми на # та інші 
частини ґудзиків 

32.99.24 Ґудзиків • Форми на ґудзики та інші частини #; 

заготівки ґудзиків; частини застібок-

змійок 

32.99.24 Ґудзиків • Форми на ґудзики та інші частини 

ґудзиків; заготівки #; частини застібок-

змійок 

32.99.24-30.00 Ґудзиків • Заготівки #, форми на ґудзики та інші 
частини ґудзиків 

32.99.24-30.00 Ґудзиків • Заготівки ґудзиків, форми на ґудзики та 
інші частини # 

23.52.30-50.00 Гудронований • Доломіт агломерований (зокрема 
доломіт #) 

22.19.1 Ґума • # регенерована в первинних формах або 

як пластини, листи чи стрічки 

22.19.2 Ґума • # невулканізована та вироби з неї; ґума 

вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у 

формі ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів 

22.19.2 Ґума • Ґума невулканізована та вироби з неї; # 

вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у 

формі ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів 

22.19.7 Ґума • Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; 

# тверда; вироби з твердої ґуми 

22.19.10 Ґума • # регенерована в первинних формах або 

як пластини, листи чи стрічки 

22.19.10-00.00 Ґума • # регенерована в первинних формах або 

як пластини, листи чи стрічки 
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22.19.20 Ґума • # невулканізована та вироби з неї; ґума 

вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у 

формі ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів 

22.19.20 Ґума • Ґума невулканізована та вироби з неї; # 

вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у 

формі ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів 

22.19.20-13.00 Ґума • # у суміші з вуглецевою сажею або 

кремнеземом, невулканізована 

22.19.73 Ґума • Вироби з вулканізованої ґуми інші, н. в. 

і. у.; # тверда у всіх формах і вироби з 
неї 

22.19.73-79.00 Ґума • # тверда, відходи, скрап і порошок 

твердої ґуми та вироби з твердої ґуми 

25.40.12-30.00 Гуманного • Револьвери та пістолети (крім 

військової вогнепальної зброї, 
автоматичних пістолетів, пристроїв 

запускання сигнальних ракет, пістолетів 

і револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для # забою 

тварин, що стріляють стрижнями, зброї, 
яку заряджають з дула, пружинних 

пневматичних або газових рушниць, 

імітаційної зброї) 

13.92.24 Ґуми • Ковдри стьобані та перини, диванні 
подушки, пуфи, подушки, спальні 
мішки й подібні вироби, з пружинами, 

чи заповнені будь-якими матеріалами, 

чи виготовлені з поруватої # чи 

пластмас 

15.20.11 Ґуми • Взуття водонепроникне, з підошвою та 
верхом з # чи пластмаси, крім взуття з 
захисною металевою пластинкою 

15.20.11-00.00 Ґуми • Взуття водонепроникне, з верхом з # чи 

пластмаси, крім взуття з захисною 

металевою пластинкою 

15.20.12 Ґуми • Взуття з підошвою та верхом з # чи 

пластмаси, крім водонепроникного чи 

спортивного 

15.20.12-10.00 Ґуми • Сандалі з підошвою та верхом з # чи 

пластмаси (зокрема в'єтнамки, 

шльопанці) 

15.20.13-70.00 Ґуми • Тапочки та інше кімнатне взуття 

(зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, 
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кімнатні туфлі без задників), з 
підошвою з #; пластмаси чи натуральної 
шкіри та з верхом з натуральної шкіри 

15.20.13-80.00 Ґуми • Взуття на підошві з дерева, корка чи з 
інших матеріалів та з верхом з 
натуральної шкіри (крім взуття на 
підошві з #, пластмаси чи натуральної 
шкіри) 

15.20.14-45.00 Ґуми • Взуття на підошві з #, пластмаси чи 

натуральної шкіри та з текстильним 

верхом (крім тапочок та іншого 

кімнатного взуття, спортивного взуття) 

15.20.14-46.00 Ґуми • Взуття з текстильним верхом (крім 

взуття на підошві з дерева; корка; #; 

пластмаси чи натуральної шкіри, 

тапочок та іншого кімнатного взуття) 

15.20.31-20.00 Ґуми • Взуття (зокрема водонепроникне) із 
захисною металевою пластинкою, на 
підошві та верхом з # чи пластмаси 

15.20.31-50.00 Ґуми • Взуття із захисною металевою 

пластинкою, на підошві з #, пластмаси 

чи натуральної шкіри та з верхом з 
натуральної шкіри 

22.19.2 Ґуми • Ґума невулканізована та вироби з неї; 
ґума вулканізована, крім твердої #, ґуми 

у формі ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів 

22.19.2 Ґуми • Ґума невулканізована та вироби з неї; 
ґума вулканізована, крім твердої ґуми, # 

у формі ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів 

22.19.3 Ґуми • Труби, трубки та шланги з 
вулканізованої # (крім виготовлених з 
твердої ґуми) 

22.19.3 Ґуми • Труби, трубки та шланги з 
вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої #) 

22.19.4 Ґуми • Стрічки конвеєрні чи 

урухомлювальні/приводні паси з 
вулканізованої # 

22.19.6 Ґуми • Предмети одягу та аксесуари одягу з 
вулканізованої # (крім виготовлених з 
твердої ґуми) 

22.19.6 Ґуми • Предмети одягу та аксесуари одягу з 
вулканізованої ґуми (крім виготовлених 
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з твердої #) 

22.19.7 Ґуми • Вироби з вулканізованої #, н. в. і. у.; 

ґума тверда; вироби з твердої ґуми 

22.19.7 Ґуми • Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; 

ґума тверда; вироби з твердої # 

22.19.20 Ґуми • Ґума невулканізована та вироби з неї; 
ґума вулканізована, крім твердої ґуми, # 

у формі ниток, кордіо, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів 

22.19.20 Ґуми • Ґума невулканізозанз та вироби з неї; 
ґума вулканізована, крім твердої #, ґуми 

у формі ниток, кордів, пластин, листів, 

стрічок, стрижнів і профілів 

22.19.20-30.00 Ґуми • Форми та вироби з невулканізованої #, 

зокрема стрижні, труби, профілі, диски 

та кільця (крім стрічок протекторних 

для відновлення шин) 

22.19.20-50.00 Ґуми • Нитки та корди з вулканізованої # 

22.19.20-70.00 Ґуми • Пластини, листи та стрічки з 
вулканізованої # 

22.19.20-83.00 Ґуми • Стрижні та профілі, екструдовані з 
поруватої вулканізованої # 

22.19.20-85.00 Ґуми • Пластини, листи та стрічки з 
непоруватої вулканізованої # для 

покриття підлог 

22.19.20-87.00 Ґуми • Прутки та профілі, екструдовані з 
непоруватої # 

22.19.30 Ґуми • Труби, трубки та шланги з 
вулканізованої # (крім виготовлених з 
твердої ґуми) 

22.19.30 Ґуми • Труби, трубки та шланги з 
вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з твердої #) 

22.19.40 Ґуми • Стрічки конвеєрні чи 

урухомлювальні/приводні паси з 
вулканізованої # 

22.19.60 Ґуми • Одяг та аксесуари з вулканізованої # 

(крім виготовлених з твердої ґуми) 

22.19.60 Ґуми • Одяг та аксесуари з вулканізованої ґуми 

(крім виготовлених з твердої #) 

22.19.60-00.00 Ґуми • Одяг та аксесуари з вулканізованої # 

(крім виготовлених з твердої ґуми) 
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22.19.60-00.00 Ґуми • Одяг та аксесуари з вулканізованої ґуми 

(крім виготовлених з твердої #) 

22.19.71 Ґуми • Вироби гігієнічні та фармацевтичні з 
вулканізованої #, зокрема соски (крім 

виготовлених з твердої ґуми) 

22.19.71 Ґуми • Вироби гігієнічні та фармацевтичні з 
вулканізованої ґуми, зокрема соски 

(крім виготовлених з твердої #) 

22.19.72 Ґуми • Покриви на підлогу та килимки з 
вулканізованої # (крім виготовлених з 
поруватої ґуми) 

22.19.72 Ґуми • Покриви на підлогу та килимки з 
вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з поруватої #) 

22.19.72-00.00 Ґуми • Покриви на підлогу та килимки з 
вулканізованої # (крім виготовлених з 
поруватої ґуми) 

22.19.72-00.00 Ґуми • Покриви на підлогу та килимки з 
вулканізованої ґуми (крім виготовлених 

з поруватої #) 

22.19.73 Ґуми • Вироби з вулканізованої # інші, н. в. і. 
у.; ґума тверда у всіх формах і вироби з 
неї 

22.19.73-10.00 Ґуми • Вироби з поруватої вулканізованої # 

технічної призначеності 

22.19.73-21.00 Ґуми • Ґумки з вулканізованої # 

22.19.73-23.00 Ґуми • Ущільнювачі з вулканізованої # 

22.19.73-30.00 Ґуми • Амортизатори човнові або причальні, 
надувні чи ненадувні, з вулканізованої 
#, інші надувні речі з вулканізованої 
ґуми 

22.19.73-30.00 Ґуми • Амортизатори човнові або причальні, 
надувні чи ненадувні, з вулканізованої 
ґуми, інші надувні речі з вулканізованої 
# 

22.19.73-50.00 Ґуми • Підошви та каблуки з # 

22.19.73-60.00 Ґуми • Вироби з # монолітної вулканізованої 
(зокрема стрічки, кисети, знаки для 

штампів з датою й подібні вироби, 

затички, ободки до пляшок ґумові), крім 

виготовлених з твердої ґуми 

22.19.73-60.00 Ґуми • Вироби з ґуми монолітної 
вулканізованої (зокрема стрічки, кисети, 
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знаки для штампів з датою й подібні 
вироби, затички, ободки до пляшок 

ґумові), крім виготовлених з твердої # 

22.19.73-79.00 Ґуми • Ґума тверда, відходи, скрап і порошок 

твердої # та вироби з твердої ґуми 

22.19.73-79.00 Ґуми • Ґума тверда, відходи, скрап і порошок 

твердої ґуми та вироби з твердої 

22.29.21-30.00 Ґуми • Стрічка пластмасова самосклеювальна з 
покривом, з умістом невулканізованої 
натуральної або штучної #, у рулонах 

завширшки не більше ніж 20 см 

22.29.21-50.00 Ґуми • Пластини, листи, плівка, смуги й інші 
пласкі пластмасові форми, 

самосклеювальні, у рулонах, завширшки 

не більше ніж 20 см, з продуктів, 

одержаних конденсацією чи 

полімеризацією з перегрупуванням, 

хімічно змодифікованих або 

незмодифікованих (крім стрічки 

пластмасової самосклеювальної з 
покривом, з умістом невулканізованої 
натуральної чи штучної #) 

22.29.21-70.00 Ґуми • Пластини, листи, плівка, смуги та інші 
пласкі пластмасові форми, 

самосклеювальні, у рулонах, завширшки 

не більше ніж 20 см, з продуктів 

поліприєднання (адитивної 
полімеризації) (крім стрічки 

пластмасової самосклеювальної з 
покривом, з умістом невулканізованої 
натуральної чи штучної #) 

22.29.29-90.00 Ґуми • Гребінці, заколки для волосся та подібні 
вироби з # чи пластмаси (крім 

електронагрівальних перукарських 

апаратів) 

25.73.50-70.00 Ґуми • Форми для лиття # чи пластмас 
видуванням або під тиском 

25.73.50-80.00 Ґуми • Форми для лиття # або пластмас (крім 

форм для лиття видуванням або під 

тиском) 

26.51.62-59.00 Ґуми • Машини та пристрої неелектронні для 

випробовування механічних 

властивостей матеріалів (зокрема 

текстилю, паперу, картону, пластмас, 
деревини, бетону, #, шкіри, лінолеуму), 

крім металів 
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28.49.12 Ґуми • Верстати для обробляння дерева, 
пробки, кістки, твердої #, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів; 

машини для гальванопокриття 

28.49.12-10.00 Ґуми • Верстати універсальні для обробляння 

дерева, пробки, кістки, твердої #, 

твердих пластмас і подібних твердих 

матеріалів, де оброблювану деталь 

переміщують уручну між операціями 

28.49.12-20.00 Ґуми • Верстати універсальні для обробляння 

дерева, пробки, кістки, твердої #, 

твердих пластмас і подібних твердих 

матеріалів, де оброблювана деталь 

автоматично переміщується між 

операціями 

28.49.12-33.00 Ґуми • Пилка стрічкова для обробляння дерева, 
пробки, кістки, твердої #, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

28.49.12-35.00 Ґуми • Пилка дискова для обробляння дерева, 

пробки, кістки, твердої #, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

28.49.12-37.00 Ґуми • Верстати пиляльні для обробляння 

дерева, пробки, кістки, твердої #, 

твердих пластмас і подібних твердих 

матеріалів (крім стрічкових і дискових 

пилок) 

28.49.12-50.00 Ґуми • Верстати стругальні, фрезерні чи 

стругально-калювальні (вирізуванням) 

для обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої #, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів 

28.49.12-63.00 Ґуми • Верстати шліфувальні, 
піскошліфувальні чи полірувальні для 

обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої #, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів 

28.49.12-65.00 Ґуми • Верстати вигинальні чи складальні для 

обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої #, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів 

28.49.12-67.00 Ґуми • Верстати свердлильні та довбальні для 

обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої #, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів 

28.49.12-75.00 Ґуми • Верстати розколювальні, лущильні чи 

дробарки для обробляння дерева, 
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пробки, кістки, твердої #, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

28.49.12-79.00 Ґуми • Верстати для обробляння дерева, 
пробки, кістки, твердої #, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів, 

н. в. і. у. 

28.49.24 Ґуми • Частини верстатів для обробляння 

дерева, пробки, кістки, твердої #, 

твердих пластмас і подібних твердих 

матеріалів та пристрої до них 

28.96 Ґуми • Машини й устатковання для 

виробництва пластмаси та # 

28.96.1 Ґуми • Машини й устатковання для обробляння 

пластмаси та # чи для виробництва 

виробів з цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.2 Ґуми • Частини машин і устатковання для 

обробляння пластмаси та # чи для 

виробництва виробів з цих матеріалів, н. 

в. і. у. 

28.96.9 Ґуми • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

виробництва пластмаси та # 

28.96.10 Ґуми • Машини й устатковання для обробляння 

пластмаси та # або для виробництва 

виробів з цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.10-10.00 Ґуми • Машини інжекційно-ливарні для 

обробляння # чи пластмас або для 

виробництва виробів із цих матеріалів 

28.96.10-30.00 Ґуми • Екструдери для обробляння # чи 

пластмас чи для виробництва виробів із 
цих матеріалів 

28.96.10-40.00 Ґуми • Машини для видувного лиття для 

обробляння # чи пластмас або для 

виробництва виробів із цих матеріалів 

28.96.10-50.00 Ґуми • Машини для вакуумного лиття та інші 
термоформувальні машини для 

обробляння # чи пластмас або для 

виробництва виробів із цих матеріалів 

28.96.10-73.00 Ґуми • Преси для лиття чи формування # або 

пластмас, н. в. і. у. 

28.96.10-75.00 Ґуми • Машини для лиття чи формування # або 

пластмас, н. в. і. у. 

28.96.10-91.00 Ґуми • Устатковання подріблювальне для 
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обробляння # чи пластмас 

28.96.10-93.00 Ґуми • Змішувачі, перемішувачі та мішалки для 

підготовляння # чи пластмас 

28.96.10-95.00 Ґуми • Машини для нарізання, розколювання 

та обдирання для обробляння # чи 

пластмас або для виробництва виробів із 
цих матеріалів 

28.96.10-97.00 Ґуми • Машини для обробляння # чи пластмас 

або для виробництва виробів із цих 

матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.20 Ґуми • Частини машин і устатковання для 

обробляння пластмаси та # чи для 

виробництва виробів з цих матеріалів, н. 

в. і. у. 

28.96.20-00.00 Ґуми • Частини машин і устатковання для 

обробляння пластмаси та # чи для 

виробництва виробів з цих матеріалів, н. 

в. і. у. 

28.96.99 Ґуми • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

виробництва пластмаси та # 

28.96.99-00.00 Ґуми • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва машин і устатковання для 

виробництва пластмаси та # 

31.03.12-30.00 Ґуми • Матраци з губчастої # (зокрема з 
металевим каркасом), крім водяних 

матраців, надувних матраців 

31.03.12-70.00 Ґуми • Матраци пружинні (крім матраців з 
губчастої # чи пластмаси) 

31.03.12-90.00 Ґуми • Матраци (крім матраців пружинних, з 
губчастої # чи пластмаси) 

32.99.11-90.00 Ґуми • Убори наголовні з # та пластмаси (крім 

захисних) 

33.12.28 Ґуми • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для виробництва пластмаси та # 

33.12.28-00.00 Ґуми • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин і устатковання 

для виробництва пластмаси та # 

33.12.29-10.00 Ґуми • Ремонтування та технічне 

обслуговування верстатів для 

оброблення деревини, пробки, кістки, 

твердої # та подібних твердих 
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матеріалів 

33.20.29-70.00 Ґуми • Монтування верстатів для обробляння 

дерева, пробки, кістки, твердої #, 

твердих пластмас і подібних твердих 

матеріалів 

33.20.38 Ґуми • Монтування промислових машин і 
устатковання для виробництва 

пластмаси та # 

33.20.38-00.00 Ґуми • Монтування промислових машин і 
устатковання для виробництва 

пластмаси та # 

10.82.23-10.00 Ґумка • # жуйна/жуйка 

10.82.23-65.00 Ґумки • Цукерки жуйні; плодове желе та плодові 
пасти як цукрові кондитерські вироби 

(крім жуйної #/жуйки) 

22.19.73-21.00 Ґумки • # з вулканізованої ґуми 

17.23.11 Ґумований • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і відбитків; 

трафарети для копіювапьних апаратів та 

офсетні пластини з паперу, # або 

клейкий папір 

17.23.11-00.00 Ґумований • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і відбитків; 

трафарети для копіювальних апаратів та 
офсетні пластини з паперу, # або 

клейкий папір 

15.20.12-31.00 Ґумовим • Взуття повсякденне з # чи пластмасовим 

верхом 

14.19.43 Ґумових • Убори наголовні інші, крім наголовних 

# або пластмасових уборів, захисних 

наголовних уборів, азбестових 

наголовних уборів; стрічки капелюшні, 
прокладки, підкладки, чохли, основи 

капелюшні та каркаси, козирки та 

зав'язки до наголовних уборів 

14.19.43-00.00 Ґумових • Убори наголовні інші, крім наголовних 

# або пластмасових уборів, захисних 

наголовних уборів, азбестових 

наголовних уборів; стрічки капелюшні, 
прокладки, підкладки, чохли, основи 

капелюшні та каркаси, козирки та 

зав'язки до наголовних уборів 

22.11 Ґумових • Шини та камери ґумові, відновлювання 
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# шин 

22.11.9 Ґумових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # шин і камер; 

відновлювання шин 

22.11.16 Ґумових • Стрічки протекторні для відновлювання 

# шин 

22.11.16-00.00 Ґумових • Стрічки протекторні для відновлювання 

# шин 

22.11.99 Ґумових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # шин і камер; 

відновлювання шин 

22.11.99-00.00 Ґумових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # шин і камер; 

відновлювання шин 

22.19.9 Ґумових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # виробів 

22.19.30-59.00 Ґумових • Шланги ґумові, армовані або з'єднані з 
іншими матеріалами (крім шлангів #, 

армованих металом або текстилем) 

22.19.99 Ґумових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # виробів 

22.19.99-00.00 Ґумових • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # виробів 

25.99.29-83.00 Ґумових • Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім 

шлангів # із зовнішнім металевим 

покривом, гнучких труб, виготовлених 

як деталі механізмів або транспортних 

засобів) 

25.99.29-85.00 Ґумових • Труби гнучкі з недорогоцінних 

матеріалів (крім # шлангів із зовнішнім 

металевим покривом, гнучких труб 

(виготовлених як деталі механізмів або 

транспортних засобів), із заліза чи сталі) 

32.99.52-80.00 Ґумових • Пульверизатори парфумно-косметичні 
та подібні туалетні пульверизатори, їхні 
насадки та головки (крім окремо 

постачаних резервуарів до парфумно-

косметичних пульверизаторів, # 

натискних клапанів) 

15.20.12-37.00 Ґумовою • Тапочки та інше кімнатне взуття, 

(зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, 
кімнатні туфлі без задників), з # чи 

пластмасовою підошвою та 
пластмасовим верхом 
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13.96.13 Ґумою • Нитки ґумові та корд з текстильним 

покривом; пряжа текстильна та нитки, 

просочені або покриті # чи пластмасою 

13.96.13-00.00 Ґумою • Нитки ґумові та корд з текстильним 

покривом; пряжа текстильна та нитки, 

просочені або покриті # чи пластмасою 

10.12.10-30.00 Гусей • Тушки #, качок і цесарок, свіжі чи 

охолоджені 

10.12.10-40.00 Гусей • Печінка жирна # і качок, свіжа чи 

охолоджена 

10.12.20-17.00 Гусей • Тушки #, качок і цесарок, заморожені 

10.12.20-57.00 Гусей • Відруби #, качок і цесарок, заморожені 

10.12.40-20.00 Гусей • Субпродукти свійської птиці, свіжі чи 

охолоджені (крім жирної печінки # і 
качок) 

10.12.10-70.00 Гусей   Відруби #, качок та цесарок, свіжі чи 

охолоджені 

28.92.5 Гусеничні • Трактори # 

28.92.21-30.00 Гусеничні • Бульдозери з неповоротним і 
поворотним відвалом # (крім колісних) 

28.92.25-50.00 Гусеничні • Навантажувачі одноківшові колесні, 
навантажувачі одноківшові #, 

навантажувачі ківшові фронтальні 

28.92.50 Гусеничні • Трактори # 

28.92.50-00.00 Гусеничні • Трактори # 

16.21.14-23.00 Густини • Плити деревноволокнисті середньої # 

(MDF), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням чи 

без додання смол або інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки не 
більше ніж 5 мм 

16.21.14-26.00 Густини • Плити деревноволокнисті середньої # 

(MDF), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки більше 

ніж 5 мм, але не більше від 9 мм 

16.21.14-29.00 Густини • Плити деревноволокнисті середньої # 

(MDF), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки більше 

ніж 9 мм 
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16.21.14-43.00 Густини • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої # 

(MDF)), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, густиною більше 
ніж 0,8 г/см3 

16.21.14-46.00 Густини • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої # 

(MDF)), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, густиною більше 
ніж 0,5 г/см3, але не більше від 0,8 г/см3 

16.21.14-49.00 Густини • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої # 

(MDF)), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, не більше ніж 0,5 

г/см3 

16.21.14-43.00 Густиною • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої густини 

(MDF)), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, # більше ніж 0,8 

г/см3 

16.21.14-46.00 Густиною • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої густини 

(MDF)), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, # більше ніж 0,5 

г/см3, але не більше від 0,8 г/см3 

20.16.10-35.00 Густиною • Поліетилен лінійний з питомою # менше 

ніж 0,94, у первинних формах 

20.16.10-39.00 Густиною • Поліетилен з питомою # менше ніж 

0,94, у первинних формах (крім 

лінійного) 

20.16.10-50.00 Густиною • Поліетилен з питомою # не менше ніж 

0,94, у первинних формах 

10.13.15-05.00 Гусяча • Печінка # або качина, готова чи 

законсервована (крім ковбас і готових 

страв) 

26.40.43-70.00 Гучномовцем • Комплекти звукопідсилювальні 
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електричні (зокрема системи з 
мікрофоном і # для публічних виступів) 

26.40.4 Гучномовці • Мікрофони, #, апаратура приймальна 

для радіотелефонного та 

радіотелеграфного зв'язку 

26.40.42 Гучномовці • #; телефони наголовні, навушники та 
комплекти, що складаються з мікрофона 
й гучномовця 

26.40.42-35.00 Гучномовці • # окремі, умонтовані в корпус (зокрема 

рами та шафи, призначені для 

встановлювання гучномовців) 

26.40.42-39.00 Гучномовці • # (зокрема головки гучномовців, рами та 
шафи, призначені для встановлювання 

гучномовців), крім умонтованих у 

корпус 

25.40.42-37.00 Гучномовців • Комплекти гучномовців, умонтовані в 

один корпус (зокрема рами та шафи, 

призначені для встановлювання #) 

26.40.42-35.00 Гучномовців • Гучномовці окремі, умонтовані в корпус 

(зокрема рами та шафи, призначені для 

встановлювання #) 

26.40.42-37.00 Гучномовців • Комплекти #, умонтовані в один корпус 

(зокрема рами та шафи, призначені для 

встановлювання гучномовців) 

26.40.42-39.00 Гучномовців • Гучномовці (зокрема головки #, рами та 

шафи, призначені для встановлювання 

гучномовців), крім умонтованих у 

корпус 

26.40.42-39.00 Гучномовців • Гучномовці (зокрема головки 

гучномовців, рами та шафи, призначені 
для встановлювання #), крім 

умонтованих у корпус 

26.40.42-70.00 Гучномовців • Телефони наголовні та навушники 

(зокрема з.мікрофоном, комплекти, що 

складаються з мікрофону та одного чи 

більше #), крім шлемофонів, 

телефонних апаратів, безпроводових 

мікрофонів з передавачем, слухових 

апаратів 

26.40.42 Гучномовця • Гучномовці; телефони наголовні, 
навушники та комплекти, що 

складаються з мікрофона й # 

26.51.12 Далекоміри • #, теодоліти і тахеометри; прилади та 

інструменти топографічні, 
гідрографічні, океанографічні, 
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гідрологічні, метеорологічні й 

геофізичні, інші 

26.51.12-15.00 Далекоміри • #, теодоліти, тахеометри, 

фотограмметричні електронні прилади 

та інструменти 

26.51.12-70.00 Далекоміри • Інструменти та прилади топографічні 
(зокрема фотограмметричні), 
гідрографічні, океанографічні, 
гідрологічні, метеорологічні та 
геофізичні (крім нівелірів і компасів), 

неелектронні; # неелектронні 

25.72.13-30.00 Дамських • Шпінгалети та рами з шпінгалетами, з 
умонтованими замками, з 
недорогоцінних металів (крім защіпок і 
засувок до # сумочок, портфелів і 
дипломатів) 

15.12.12-30.00 Дамській • Вироби, що їх зазвичай носять у кишені 
чи в # сумочці 

18.20.30-30.00 Даними • Тиражування магнітних стрічок із 
записаними # чи командами, що їх 

використовують у пристроях для 

автоматичного обробляння інформації 
(крім записів звуку чи зображення), 

завширшки не більше ніж 4 мм 

18.20.30-50.00 Даними • Тиражування магнітних стрічок із 
записаними # чи командами, що їх 

використовують у пристроях для 

автоматичного обробляння інформації 
(крім записів звуку чи зображення), 

завширшки більше ніж 4 мм 

18.20.30-70.00 Даними • Тиражування комп'ютерних носіїв із 
записаними # або командами, що їх 

використовують у пристроях для 

автоматичного обробляння інформації 
(крім магнітних стрічок, записів звуку 

та зображення) 

26.20.16-40.00 Даних • Принтери, копіювальні та факсимільні 
апарати, які можна під'єднати до 

автоматичних машин для обробляння # 

або до мережі (крім машин для друку, 

які друкують за допомогою пластин, 

барабанів та інших складників, а також 

машин, які виконують дві чи більше 
функції: друкування, копіювання чи 

факсимільне передавання) 

26.30.23-20.00 Даних • Пристрої для приймання, 
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перетворювання та передавання чи 

відновлювання голосу, зображень чи 

інших #, зокрема апаратура для 

комутації та маршрутизації 

26.30.40-70.00 Даних • Шафи та корпуси для передавальної та 

приймальної апаратури для 

радіомовлення й телебачення, 

телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно 

для використання з апаратурою з 
телевізійними камерами, приймальною 

апаратурою для радіомовлення та 
телебачення, монітори та проектори 

(крім антен, електронних модулів і 
частин до моніторів і проекторів, 

призначених винятково або переважно 

для використання в автоматичних 

машинах для обробляння #), н. в. і. у. 

27.11.50-40.00 Даних • Джерела живлення до апаратури зв'язку, 

автоматичних машин для обробляння # і 
пристроїв до них 

28.23.12 Даних • Калькулятори електронні, кишенькові 
машинки для записування, 

відтворювання й візуального подання # 

з обчислювальними функціями 

28.23.12-00.00 Даних • Калькулятори електронні, кишенькові 
машинки для записування, 

відтворювання й візуального подання # 

з обчислювальними функціями 

32.99.16 Дат • Дошки грифельні та інші дошки для 

писання чи рисування; штемпелі для 

проставляння #, запечатування чи 

нумерування та подібні пристосування; 

стрічки до друкарських машинок або 

подібні стрічки; подушечки штемпельні 

32.99.16-30.00 Дат • Штемпелі для проставляння #, 

запечатування чи нумеруванння, ручні 

22.19.73-60.00 Датою • Вироби з ґуми монолітної 
вулканізованої (зокрема стрічки, кисети, 

знаки для штампів з # й подібні вироби, 

затички, ободки до пляшок ґумові), крім 

виготовлених з твердої ґуми 

32.99.1 Датування • Убори наголовні захисні; ручки для 

писання та олівці, дошки, штемпелі для 

#, опечатування та нумерування; стрічки 

до друкарських машинок, штемпельні 
подушечки 
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28.25.2 Дахових • Вентилятори, крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, # 

28.25.20 Дахових • Вентилятори, крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, # 

28.25.20-30.00 Дахових • Вентилятори осьові (крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, # з електричним двигуном 

потужністю не більше ніж 125 Вт) 

28.25.20-50.00 Дахових • Вентилятори відцентрові (крім 

настільних, підлогових, настінних, 

віконних, стельових, # з електричним 

двигуном потужністю не більше ніж 125 

Вт) 

28.25.20-70.00 Дахових • Вентилятори, інші (крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, # з електричним двигуном 

потужністю не більше ніж 125 Вт, 
відцентрових, осьових) 

27.51.15-30.00 Дахові • Вентилятори з електричним двигуном 

потужністю не більше ніж 125 Вт 
настільні, підлогові, настінні, віконні, 
стельові, # 

22.23.14 Дверей • Двері, вікна й рами віконні та пороги 

для #, підвіконня, віконниці, жалюзі та 

подібні вироби і їхні частини, 

пластмасові 

22.23.14-50.00 Дверей • Двері, вікна й рами віконні та пороги 

для #, пластмасові 

25.12.1 Дверей • Двері, вікна й рами до них і пороги до # 

металеві металеві 

25.12.9 Дверей • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва металевих # і вікон 

25.12.10-30.00 Дверей • Двері, пороги до #, вікна та рами до них 

із заліза чи сталі 

25.12.10-50.00 Дверей • Двері, пороги до #, вікна та рами до них 

з алюмінію 

25.12.99 Дверей • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва металевих # і вікон 

25.12.99-00.00 Дверей • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва металевих # і вікон 

25.72.12=50.00 Дверей • Замки до # будинків (крім циліндрових 
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замків) з недорогоцінних металів 

25.72.12-30.00 Дверей • Замки до # будинків циліндрові з 
недорогоцінних металів 

25.72.12-70.00 Дверей • Замки (крім висячих замків, замків до 

автотранспортних засобів, замків до 

меблів та замків до # будинків) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14 Дверей • Завіси, монтажна арматура, кріплення та 
подібні вироби до автотранспортних 

засобів, #, вікон, меблів, з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-70.00 Дверей • Пристрої для зачинення # автоматичні з 
недорогоцінних металів 

25.93.17-10.00 Дверей • Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, 
крім оснащених різальними зубцями, 

або інших виробів, у яких ланцюги 

відіграють допоміжну роль, сторожок #, 

оснащених ланцюгами, мірних 

(геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для 

особистого прикрашання (біжутерії) 

25.93.17-30.00 Дверей • Ланцюги проти ковзання із заліза чи 

сталі, крім оснащених різальними 

зубцями або інших виробів, у яких 

ланцюги відіграють допоміжну роль, 

сторожок #, оснащених ланцюгами, 

мірних (геодезичних) ланцюгів 

27.51.11-10.00 Дверима • Холодильники-морозильники, 

скомбіновані з окремими зовнішніми # 

25.12 Двері • # та вікна металеві 

25.12.1 Двері • #, вікна й рами до них і пороги до 

дверей металеві 

25.12.10 Двері • #, вікна й рами до них і пороги до 

дверей металеві 

25.12.10-30.00 Двері • #, пороги до дверей, вікна та рами до 

них із заліза чи сталі 

25.12.10-50.00 Двері • #, пороги до дверей, вікна та рами до 

них з алюмінію 

25.99.21 Двері • Сейфи та скрині, # та секції до 

банківських сховищ, ящики для 

зберігання грошей і документів та 
подібні вироби, броньовані чи армовані, 
з недорогоцінних металів 

25.99.21-50.00 Двері • # та секції до банківських сховищ 
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броньовані чи армовані, з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-40.00 Дверних • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби для використання в 

будівлях (крім завіс, поворотних 

роликів, замків, ключів, # очків з 
оптичними елементами та дверних 

засувів, що їх відкривають за 

допомогою ключів) з недорогоцінних 

металів 

25.72.14-40.00 Дверних • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби для використання в 

будівлях (крім завіс, поворотних 

роликів, замків, ключів, дверних очків з 
оптичними елементами та # засувів, що 

їх відкривають за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 

30.92.20-90.08 Двигун • Крісла колісні, якими керує супровідна 

особа, з урухомлювачем/приводом, 

якому надає рух електричний # 

28.22.12-50.00 Двигуна • Лебідки та кабестани з 
урухомлювачем/приводом від 

поршневого # внутрішнього згоряння чи 

з електродвигуном (крім призначених 

для підіймання транспортних засобів) 

28.22.12-70.00 Двигуна • Лебідки та кабестани, інші (крім 

призначених для підіймання 

транспортних засобів, без 
електродвигуна та без 
урухомлювача/приводу від поршневого 

# внутрішнього згоряння) 

28.30.21 Двигуна • Трактори з потужністю # не більше ніж 

37 кВт 

28.30.21-00.00 Двигуна • Трактори з потужністю # не більше ніж 

37 кВт 

28.30.22 Двигуна • Трактори з потужністю # більше ніж 37 

кВт, але не більше від 59 кВт 

28.30.22-00.00 Двигуна • Трактори з потужністю # більше ніж 37 

кВт, але не більше від 59 кВт 

28.30.23 Двигуна • Трактори з потужністю # більше ніж 59 

кВт 

28.30.23-30.00 Двигуна • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, колісні, з 
потужністю # більше ніж 59 кВт, але не 

більше від 75 кВт (крім тракторів, 
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керованих людиною, що йде поруч) 

28.30.23-50.00 Двигуна • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, колісні, з 
потужністю # більше ніж 75 кВт, але не 

більше від 90 кВт (крім тракторів, 

керованих людиною, що йде поруч) 

28.30.23-70.00 Двигуна • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, колісні, з 
потужністю # більше ніж 90 кВт (крім 

тракторів, керованих людиною, що йде 
поруч) 

29.10.11 Двигуна • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з іскровим запалюванням до 

моторних транспортних засобів, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, 

з об'ємом циліндрів # не більше ніж 

1000 см3 

29.10.11-00.00 Двигуна • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з іскровим запалюванням до 

моторних транспортних засобів, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, 

з об'ємом циліндрів # не більше ніж 

1000 см3 

29.10.12 Двигуна • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з іскровим запалюванням до 

моторних транспортних засобів, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, 

з об'ємом циліндрів # більше ніж 1000 

см3 

29.10.12-00.00 Двигуна • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з іскровим запалюванням до 

моторних транспортних засобів, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, 

з об'ємом циліндрів # більше ніж 1000 

см3 

29.10.21 Двигуна • Автомобілі з двигуном внутрішнього 

згоряння з іскровим запалюванням, з 
об'ємом циліндрів # не більше ніж 1500 

см3, нові 

29.10.21-00.00 Двигуна • Автомобілі з двигуном внутрішнього 

згоряння з іскровим запалюванням, з 
об'ємом циліндрів # не більше ніж 1500 

см3, нові 

29.10.22 Двигуна • Автомобілі з двигуном внутрішнього 

згоряння з іскровим запалюванням, з 
об'ємом циліндрів # більше ніж 1500 
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см3, нові 

29.10.22-30.00 Двигуна • Автомобілі з бензиновим двигуном з 
об'ємом циліндрів # більше ніж 1500 

см3 (зокрема автофургони житлові з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

3000 см3), крім автомобілів для 

перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів 

29.10.22-30.00 Двигуна • Автомобілі з бензиновим двигуном з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1500 см3 (зокрема автофургони житлові 
з об'ємом циліндрів # більше ніж 3000 

см3), крім автомобілів для перевезення 

не менше ніж 10 людей, снігоходів, 

спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів 

29.10.22-50.00 Двигуна • Автофургони житлові з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів # більше ніж 1500 см3, але не 
більше від 3000 см3 

29.10.23-10.00 Двигуна • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів # не більше ніж 1500 см3 

(крім автомобілів для перевезення не 
менше ніж 10 людей, снігоходів, 

автомобілів спеціальних для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів) 

29.10.23-30.00 Двигуна • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів # більше ніж 1500 см3, але не 
більше від 2500 см3 (крім автомобілів 

для перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів) 

29.10.23-40.00 Двигуна • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним двигуном з об'ємом 

циліндрів # більше ніж 2500 см3 (крім 

автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних 

автомобілів для перевезення гравців у 

гольф і подібних автомобілів) 
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29.10.23-53.00 Двигуна • Автофургони житлові з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
компресійним запалюванням (дизелем 

або напівдизелем), з об'ємом циліндрів # 

більше ніж 1500 см3, але не більше від 

2500 см3 

29.10.23-55.00 Двигуна • Автофургони житлові з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
компресійним запалюванням (дизелем 

або напівдизелем), з об'ємом циліндрів # 

більше ніж 2500 см3 

30.91.31 Двигуна • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з іскровим запалюванням, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів # не 
більше ніж 1000 см3 

30.91.31-00.00 Двигуна • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з іскровим запалюванням, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів # не 
більше ніж 1000 см3 

30.91.32 Двигуна • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з іскровим запалюванням, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів # 

більше ніж 1000 см3 

30.91.32-00.00 Двигуна • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з іскровим запалюванням, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів # 

більше ніж 1000 см3 

30.92.1 Двигуна • Велосипеди двоколісні та інші види 

велосипедів, без # 

30.92.3 Двигуна • Частини та приладдя до двоколісних 

велосипедів та інших видів велосипедів, 

без #; частини та приладдя до 

інвалідних колясок 

30.92.10 Двигуна • Велосипеди двоколісні та інші види 

велосипедів, без # 

30.92.10-30.00 Двигуна • Велосипеди двоколісні та інші види 

велосипедів (зокрема триколісні 
велосипеди для доставляння вантажів), 

без #, без кулькових 

вальниць/підшипників 

30.92.10-50.00 Двигуна • Велосипеди двоколісні та інші види 

велосипедів (зокрема триколісні 
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велосипеди для доставляння вантажів), 

без #, з кульковими 

вальницями/підшипниками 

30.92.30 Двигуна • Частини та приладдя до двоколісних 

велосипедів та інших видів велосипедів, 

без #; частини та приладдя до 

інвалідних колясок 

30.92.30-30.00 Двигуна • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, втулкових гальм, 

кривошипного механізму педалей, 

зірочки заднього колеса з вільним ходом 

до двоколісних велосипедів, інших 

видів велосипедів без # та візків 

30.92.30-90.00 Двигуна • Частини та приладдя до двоколісних та 

інших видів велосипедів без #, інші 

32.91.11-30.00 Двигуна • Щітки ручні, мітли механічні, без # 

27.11.32-35.00 Двигунами • Установки генераторні з поршневими # 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням потужністю більше ніж 

7,5 кВ 

29.10.44 Двигунами • Шасі з установленими # до моторних 

транспортних засобів 

29.10.44-00.00 Двигунами • Шасі з установленими # до моторних 

транспортних засобів 

29.10.52 Двигунами • Снігоходи; автомобілі спеціальні для 

перевезення гравців у гольф і подібні 
транспортні засоби, з # 

29.10.52-00.00 Двигунами • Снігоходи; автомобілі спеціальні для 

перевезення гравців у гольф і подібні 
транспортні засоби, з # 

27.1 Двигуни • #, генератори та трансформатори 

електричні й електрична розподільча та 

керувальна апаратура 

27.11 Двигуни • #, генератори та трансформатори 

електричні 

27.11.1 Двигуни • # потужністю не більше ніж 37,5 Вт; 
двигуни постійного струму, інші; 
генератори постійного струму 

27.11.1 Двигуни • Двигуни потужністю не більше ніж 37,5 

Вт; # постійного струму, інші; 
генератори постійного струму 

27.11.2 Двигуни • # універсальні постійного чи змінного 
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струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; 

двигуни змінного струму інші; 
генератори змінного струму 

27.11.2 Двигуни • Двигуни універсальні постійного чи 

змінного струму потужністю більше ніж 

37,5 Вт; # змінного струму інші; 
генератори змінного струму 

27.11.10 Двигуни • # потужністю не більше ніж 37,5 Вт; 
двигуни постійного струму, інші; 
генератори постійного струму 

27.11.10 Двигуни • Двигуни потужністю не більше ніж 37,5 

Вт; # постійного струму, інші; 
генератори постійного струму 

27.11.10-10.00 Двигуни • Електродвигуни потужністю не більше 
ніж 37,5 Вт (зокрема # синхронні 
потужністю не більше ніж 18 Вт, 
двигуни універсальні постійного та 

змінного струму; двигуни постійного та 
змінного струму) 

27.11.10-10.00 Двигуни • Електродвигуни потужністю не більше 
ніж 37,5 Вт (зокрема двигуни синхронні 
потужністю не більше ніж 18 Вт, # 

універсальні постійного та змінного 

струму; двигуни постійного та змінного 

струму) 

27.11.10-10.00 Двигуни • Електродвигуни потужністю не більше 
ніж 37,5 Вт (зокрема двигуни синхронні 
потужністю не більше ніж 18 Вт, 
двигуни універсальні постійного та 

змінного струму; # постійного та 
змінного струму) 

27.11.10-30.00 Двигуни • # постійного струму потужністю більше 

ніж 37,5 Вт, але не більше від 750 Вт 
(крім стартерних електродвигунів для 

двигунів внутрішнього згоряння) 

27.11.10-53.00 Двигуни • # постійного струму потужністю більше 

ніж 0,75 кВт, але не більше від 7,5 кВт 
(крім стартерних електродвигунів для 

двигунів внутрішнього згоряння) 

27.11.10-55.00 Двигуни • # постійного струму потужністю більше 

ніж 7,5 кВт, але не більше від 75 кВт 
(крім стартерних електродвигунів для 

двигунів внутрішнього згоряння) 

27.11.10-70.00 Двигуни • # постійного струму потужністю більше 

ніж 75 кВт, але не більше від 375 кВт 
(крім стартерних електродвигунів для 
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двигунів внутрішнього згоряння) 

27.11.10-90.00 Двигуни • # та генератори постійного струму 

потужністю більше ніж 375 кВт (крім 

стартерних електродвигунів для 

двигунів внутрішнього згоряння) 

27.11.21 Двигуни • # універсальні постійного чи змінного 

струму потужністю більше ніж 37,5 Вт 

27.11.21-00.00 Двигуни • # універсальні постійного чи змінного 

струму потужністю більше ніж 37,5 Вт 

27.11.22 Двигуни • # змінного струму однофазові 

27.11.22-30.00 Двигуни • # змінного струму однофазові 
потужністю не більше ніж 750 Вт 

27.11.22-50.00 Двигуни • # змінного струму однофазові 
потужністю більше ніж 750 Вт 

27.11.23 Двигуни • # змінного струму багатофазові 
потужністю не більше ніж 750 Вт 

27.11.23-00.00 Двигуни • # змінного струму багатофазові 
потужністю не більше ніж 750 Вт 

27.11.24 Двигуни • # змінного струму багатофазові 
потужністю більше ніж 750 Вт, але не 
більше від 75 кВт 

27.11.24-03.00 Двигуни • # змінного струму багатофазові 
потужністю більше ніж 0,75 кВт, але не 

більше від 7,5 кВт 

27.11.24-05.00 Двигуни • # змінного струму багатофазові 
потужністю більше ніж 7,5 кВт, але не 

більше від 37 кВт 

27.11.24-07.00 Двигуни • # змінного струму багатофазові 
потужністю більше ніж 37 кВт, але не 
більше від 75 кВт 

27.11.25 Двигуни • # змінного струму багатофазові 
потужністю більше ніж 75 кВт 

27.11.25-30.00 Двигуни • # змінного струму багатофазові тягові 
потужністю більше ніж 75 кВт 

27.11.25-40.00 Двигуни • # змінного струму багатофазові 
потужністю більше ніж 75 кВт, але не 
більше від 375 кВт (крім тягових) 

27.11.25-60.00 Двигуни • # змінного струму багатофазові 
потужністю більше ніж 375 кВт, але не 
більше від 750 кВт (крім тягових) 

27.11.25-90.00 Двигуни • # змінного струму багатофазові 
потужністю більше ніж 750 кВт (крім 
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тягових) 

28.11 Двигуни • # та турбіни, крім авіаційних, 

автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

28.11.1 Двигуни • #, крім авіаційних, автомобільних і 
мотоциклетних двигунів 

28.11.11 Двигуни • # підвісні до морських суден 

28.11.11-00.00 Двигуни • # підвісні до морських суден 

28.11.12 Двигуни • # внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням до морських суден; 

двигуни, інші 

28.11.12 Двигуни • Двигуни внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням до морських 

суден; #, інші 

28.11.12-00.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням до морських суден; 

двигуни, інші 

28.11.12-00.00 Двигуни • Двигуни внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням до морських 

суден; #, інші 

28.11.13 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням, інші 

28.11.13-11.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) тягові суднові потужністю 

не більше ніж 200 кВт 

28.11.13-15.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) тягові суднові потужністю 

більше ніж 200 кВт, але не більше від 

1000 кВт 

28.11.13-19.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) тягові суднові потужністю 

більше ніж 1000 кВт 

28.11.13-20.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) для рейкового транспорту 

28.11.13-31.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю не більше ніж 15 кВт 

28.11.13-33.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
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компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 15 кВт, але не 
більше від 30 кВт 

28.11.13-35.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 30 кВт, але не 
більше від 50 кВт 

28.11.13-37.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 50 кВт, але не 
більше від 100 кВт 

28.11.13-53.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 100 кВт, але не 
більше від 200 кВт 

28.11.13-55.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 200 кВт, але не 
більше від 300 кВт 

28.11.13-57.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 300 кВт, але не 
більше від 500 кВт 

28.11.13-73.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 500 кВт, але не 
більше від 1000 кВт 

28.11.13-75.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 1000 кВт 

28.12.11 Двигуни • # гідравлічні та пневматичні лінійної дії 
(циліндри) 

28.12.12 Двигуни • # гідравлічні та пневматичні обертові 

28.12.12-00.00 Двигуни • # гідравлічні та пневматичні обертові 

29.10.1 Двигуни • # внутрішнього згоряння до моторних 

транспортних засобів 

29.10.11 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
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іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1000 

см3 

29.10.11-00.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1000 

см3 

29.10.12 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3 

29.10.12-00.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3 

29.10.13 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням до 

моторних транспортних засобів 

29.10.13-00.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням до 

моторних транспортних засобів 

30.30.1 Двигуни • Установки силові та # до повітряних або 

космічних літальних апаратів; 

тренажери наземні для льотного складу 

та їхні частини 

30.30.11 Двигуни • # внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, авіаційні 

30.30.11-00.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, авіаційні 

30.30.12 Двигуни • # турбореактивні та турбоґвинтові 

30.30.12-00.00 Двигуни • # турбореактивні та турбоґвинтові 

30.30.13 Двигуни • # реактивні, крім турбореактивних 

30.30.13-00.00 Двигуни • # реактивні, крім турбореактивних 

30.91.3 Двигуни • # внутрішнього згоряння мотоциклетні 

30.91.31 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, 
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мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1000 см3 

30.91.31-00.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1000 см3 

30.91.32 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1000 см3 

30.91.32-00.00 Двигуни • # внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1000 см3 

19.20.22 Двигунів • Бензин для реактивних # (газолін) 

19.20.22-00.00 Двигунів • Бензин для реактивних # (газолін) 

19.20.25 Двигунів • Гас для реактивних # 

19.20.25-00.00 Двигунів • Гас для реактивних # 

22.29.91-10.00 Двигунів • Виготовляння пластмасових деталей до 

машин і механічних пристроїв, крім 

поршневих # внутрішнього згоряння, 

газових турбін 

24.51.11-10.00 Двигунів • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів, поршневих # та інших 

механізмів і механічних пристроїв з 
ковкого чавуну 

24.51.12-40.00 Двигунів • Лиття інших деталей поршневих # і 
виробів машинобудування з чавуну з 
кулястим графітом 

24.51.12-50.00 Двигунів • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв (крім деталей для поршневих 

#) з чавуну з кулястим графітом 

24.51.12-90.00 Двигунів • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/ підшипників гладких валів, 

поршневих #, зубчатих зчеплень, шківів, 

муфт зчеплення, механізмів), з чавуну з 
кулястим графітом 

24.51.13-40.00 Двигунів • Лиття інших деталей поршневих # і 
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виробів машинобудування з нековкого 

чавуну 

24.51.13-50.00 Двигунів • Лиття деталей і механізмів та 
механічних пристроїв (крім деталей 

поршневих #), із сірого чавуну 

24.51.13-90.00 Двигунів • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/ підшипників гладких валів, 

поршневих #, зубчатих зчеплень, шківів, 

муфт зчеплення, механізмів), із сірого 

чавуну 

24.52.10-40.00 Двигунів • Лиття інших деталей поршневих # і 
виробів машинобудування зі сталі 

24.52.10-50.00 Двигунів • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв зі сталі (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, 

турбоґвинтових #, інших газових турбін, 

підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних 

засобів для будівельної промисловості) 

24.52.10-90.00 Двигунів • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім деталей наземних транспортних 

засобів, корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/ підшипників гладких валів, 

поршневих #, зубчатих зчеплень, шківів, 

муфт зчеплення, механізмів), зі сталі 

24.53.10-40.00 Двигунів • Лиття інших деталей поршневих # і 
виробів машинобудування 

24.53.10-50.00 Двигунів • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв з легких металів (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, 

турбоґвинтових #, газових турбін, 

підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних 

засобів для будівельної промисловості) 

24.54.10-40.00 Двигунів • Лиття інших деталей поршневих # і 
виробів машинобудування з кольорових 

металів, крім легких металів 

24.54.10-50.00 Двигунів • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв, виливаних з кольорових 

металів, крім легких металів (крім 

деталей до поршневих #) 

25.50.11-37.00 Двигунів • Кування вільне частин механізмів і 
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пристроїв, без умісту заліза, крім частин 

поршневих і турбореактивних #, газових 

турбін, вантажопідіймального та 

маніпуляційного устатковання, 

механізмів і транспортних засобів для 

будівельної промисловості 

25.50.11-53.00 Двигунів • Пресування холодне сталевих частин 

поршневих # і виробів 

машинобудування підкатегорій 28.15.22, 

28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26 

25.50.11-54.00 Двигунів • Пресування холодне сталевих частин 

механізмів і механічних засобів, крім 

частин поршневих # 

25.50.12-30.00 Двигунів • Штампування об'ємне сталевих частин 

поршневих # і виробів 

машинобудування підкатегорій 28.15.22, 

28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26 

25.50.12-70.00 Двигунів • Штампування об'ємне сталевих частин 

механізмів і пристроїв (крім частин 

поршневих і турбореактивних #, газових 

турбін, вантажопідіймального чи 

маніпуляційного устатковання, 

машинного устатковання будівельної 
промисловості) 

25.50.13-20.00 Двигунів • Формування з листового металу (сталі) 
частин поршневих # і виробів 

машинобудування підкатегорій 28.15.22, 

28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26 

25.50.13-30.00 Двигунів • Формування з листового металу (сталі) 
частин механізмів і механічних 

пристроїв (крім частин поршневих #) 

27.11.6 Двигунів • Частини електричних #, генераторів і 
трансформаторів 

27.11.9 Двигунів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричних #, генераторів 

і трансформаторів 

27.11.10-30.00 Двигунів • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 37,5 Вт, але не більше від 

750 Вт (крім стартерних 

електродвигунів для # внутрішнього 

згоряння) 

27.11.10-53.00 Двигунів • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 0,75 кВт, але не більше від 

7,5 кВт (крім стартерних 

електродвигунів для # внутрішнього 

згоряння) 
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27.11.10-55.00 Двигунів • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 7,5 кВт, але не більше від 75 

кВт (крім стартерних електродвигунів 

для # внутрішнього згоряння) 

27.11.10-70.00 Двигунів • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 75 кВт, але не більше від 375 

кВт (крім стартерних електродвигунів 

для # внутрішнього згоряння) 

27.11.10-90.00 Двигунів • Двигуни та генератори постійного 

струму потужністю більше ніж 375 кВт 
(крім стартерних електродвигунів для # 

внутрішнього згоряння) 

27.11.32-50.00 Двигунів • Установки генераторні (крім # 

поршневих внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням або 

запалюванням від стиснення) 

27.11.61 Двигунів • Частини електричних # і генераторів 

27.11.61-00.00 Двигунів • Частини електричних # і генераторів 

27.11.99 Двигунів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричних #, генераторів 

і трансформаторів 

27.11.99-00.00 Двигунів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричних #, генераторів 

і трансформаторів 

27.20.21 Двигунів • Акумулятори свинцеві для запуску 

поршневих # 

27.20.21-00.00 Двигунів • Акумулятори свинцеві для запуску 

поршневих # 

27.20.22 Двигунів • Акумулятори свинцеві, крім 

акумуляторів для запуску поршневих # 

27.20.22-10.00 Двигунів • Акумулятори свинцеві тягові (крім 

використовуваних для запуску 

поршневих #) 

27.20.22-50.00 Двигунів • Акумулятори свинцеві (крім тягових та 
використовуваних для запуску 

поршневих #) 

28.11 Двигунів • Двигуни та турбіни, крім авіаційних, 

автомобільних і мотоциклетних # 

28.11.1 Двигунів • Двигуни, крім авіаційних, 

автомобільних і мотоциклетних # 

28.11.4 Двигунів • Частини # 

28.11.9 Двигунів • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва # і турбін, крім авіаційних, 

автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

28.11.9 Двигунів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двигунів і турбін, крім 

авіаційних, автомобільних і 
мотоциклетних # 

28.11.23 Двигунів • Турбіни газові, крім турбореактивних і 
турбоґвинтових # 

28.11.23-00.00 Двигунів • Турбіни газові, крім турбореактивних і 
турбоґвинтових # 

28.11.33 Двигунів • Частини газових турбін, крім частин 

турбореактивних і турбоґвинтових # 

28.11.33-00.00 Двигунів • Частини газових турбін, крім частин 

турбореактивних і турбоґвинтових # 

28.11.41 Двигунів • Частини # внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, крім частин 

двигунів до літаків 

28.11.41 Двигунів • Частини двигунів внутрішнього 

згоряння з іскровим запалюванням, крім 

частин # до літаків 

28.11.41-00.00 Двигунів • Частини # внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, крім частин 

двигунів до літаків 

28.11.41-00.00 Двигунів • Частини двигунів внутрішнього 

згоряння з іскровим запалюванням, крім 

частин # до літаків 

28.11.42 Двигунів • Частини інших #, н. в. і. у. 

28.11.42-00.00 Двигунів • Частини інших #, н. в. і. у. 

28.11.99 Двигунів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і турбін, крім авіаційних, 

автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

28.11.99 Двигунів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двигунів і турбін, крім 

авіаційних, автомобільних і 
мотоциклетних # 

28.11.99-00.00 Двигунів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і турбін, крім авіаційних, 

автомобільних і мотоциклетних 

двигунів 

28.11.99-00.00 Двигунів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва двигунів і турбін, крім 
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авіаційних, автомобільних і 
мотоциклетних # 

28.13.11-65.00 Двигунів • Помпи паливні, масляні або для 

охолоджувальних рідин для # 

внутрішнього згоряння 

28.25.14-10.00 Двигунів • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування повітря 

(крім повітряних фільтрів до # 

внутрішнього згоряння) 

28.25.14-20.00 Двигунів • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування газів 

вологим способом (крім повітряних 

фільтрів до # внутрішнього згоряння, 

устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування повітря) 

28.25.14-40.00 Двигунів • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування газів за 
допомогою каталітичного процесу (крім 

повітряних фільтрів до # внутрішнього 

згоряння, устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування повітря) 

28.25.14-70.00 Двигунів • Устатковання та пристрої для 

фільтрування чи очищування газів 

(зокрема для фільтрування газів від 

пилу), крім повітряних фільтрів до #, 

устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування газів за 
допомогою каталітичного процесу або 

вологим способом 

28.29.12-70.00 Двигунів • Устатковання й апарати для 

відокремлювання твердих частинок від 

рідин або очищування рідин (крім 

призначених для води та напоїв, 

центрифуг і відцентрових сушарок, 

мастильних або паливних фільтрів до # 

внутрішнього згоряння) 

28.29.13 Двигунів • Фільтри мастильні, паливні та 
всмоктувальні повітряні до # 

внутрішнього згоряння 

28.29.13-30.00 Двигунів • Фільтри мастильні чи паливні до # 

внутрішнього згоряння 

28.29.13-50.00 Двигунів • Фільтри всмоктувальні повітряні до # 

внутрішнього згоряння 

29.31.22-50.00 Двигунів • Генератори для # внутрішнього 

згоряння (зокрема генератори 

постійного струму та генератори 
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змінного струму), крім генераторів 

подвійної дії 

29.31.22-70.00 Двигунів • Устатковання для # внутрішнього 

згоряння, н. в. і. у. 

29.31.30-30.00 Двигунів • Частини електричного устатковання для 

запалювання, генераторів і пристроїв 

для відключення # внутрішнього 

згоряння 

30.30.6 Двигунів • Послуги щодо капітального 

ремонтування та переобладнання 

повітряних літальних апаратів і 
авіаційних # 

30.30.15 Двигунів • Частини авіаційних # внутрішнього 

згоряння з іскровим запалюванням 

30.30.15-00.00 Двигунів • Частини авіаційних # внутрішнього 

згоряння з іскровим запалюванням 

30.30.16 Двигунів • Частини турбореактивних або 

турбоґвинтових # 

30.30.16-00.00 Двигунів • Частини турбореактивних або 

турбоґвинтових # 

30.30.60 Двигунів • Послуги щодо капітального 

ремонтування та переобладнання 

повітряних літальних апаратів і 
авіаційних # 

30.30.60-30.00 Двигунів • Відновлювання # цивільних повітряних 

літальних апаратів 

30.30.60-70.00 Двигунів • Відновлювання цивільних літаків та 

інших повітряних літальних апаратів 

(крім вертольотів, авіаційних #) 

33.12.11 Двигунів • Ремонтування та технічне 

обслуговування # і турбін, крім 

авіаційних, автомобільних і 
мотоциклетних двигунів 

33.12.11-00.00 Двигунів • Ремонтування та технічне 

обслуговування # і турбін, крім 

авіаційних, автомобільних і 
мотоциклетних двигунів 

33.12.11-00.00 Двигунів • Ремонтування та технічне 

обслуговування двигунів і турбін, крім 

авіаційних, автомобільних і 
мотоциклетних # 

33.12:11 Двигунів • Ремонтування та технічне 

обслуговування двигунів і турбін, крім 
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авіаційних, автомобільних і 
мотоциклетних # 

33.14.11 Двигунів • Ремонтування та технічне 

обслуговування електричних #, 

генераторів, трансформаторів, 

розподільчої та керувальної апаратури 

33.14.11-20.00 Двигунів • Ремонтування та технічне 

обслуговування електричних #, 

генераторів, трансформаторів 

33.20.29-10.00 Двигунів • Монтування # і турбін (крім двигунів 

літаків, дорожніх автотранспортних 

засобів і велосипедів) 

33.20.29-10.00 Двигунів • Монтування двигунів і турбін (крім # 

літаків, дорожніх автотранспортних 

засобів і велосипедів) 

33.20.50-20.00 Двигунів • Монтування електричних #, генераторів 

і трансформаторів 

27.11.31 Двигуном • Установки генераторні з поршневим # 

внутрішнього згоряння із запалюванням 

від стиснення 

27.11.31-10.00 Двигуном • Установки генераторні з поршневим # 

внутрішнього згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю не більше 
ніж 75 кВ•А 

27.11.31-30.00 Двигуном • Установки генераторні з поршневим # 

внутрішнього згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю більше ніж 

75 кВ•А, але не більше від 375 кВ•А 

27.11.31-50.00 Двигуном • Установки генераторні з поршневим # 

внутрішнього згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю більше ніж 

375 кВ•А, але не більше від 750 кВ•А 

27.11.31-70.00 Двигуном • Установки генераторні з поршневим # 

внутрішнього згоряння із запалюванням 

від стиснення, потужністю більше ніж 

750 кВ•А 

27.11.32 Двигуном • Установки генераторні з поршневим # 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням; установки генераторні, 
інші; перетворювачі електричні обертові 

27.11.32-33.00 Двигуном • Установки генераторні з поршневим # 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням потужністю не більше 
ніж 7,5 кВ•А 
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27.51.15-30.00 Двигуном • Вентилятори з електричним # 

потужністю не більше ніж 125 Вт 
настільні, підлогові, настінні, віконні, 
стельові, дахові 

28.24.11-50.00 Двигуном • Верстати точильні, шліфувальні та 
стругальні ручні, укомплектовані 
електричним #, які працюють від 

зовнішнього джерела живлення 

28.24.12-60.00 Двигуном • Пилки ланцюгові з умонтованим 

неелектричним # 

28.24.12-80.00 Двигуном • Інструменти ручні, гідравлічні чи з 
умонтованим неелектричним # (крім 

ланцюгових пилок) 

28.25.20-30.00 Двигуном • Вентилятори осьові (крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, дахових з електричним # 

потужністю не більше ніж 125 Вт) 

28.25.20-50.00 Двигуном • Вентилятори відцентрові (крім 

настільних, підлогових, настінних, 

віконних, стельових, дахових з 
електричним # потужністю не більше 
ніж 125 Вт) 

28.25.20-70.00 Двигуном • Вентилятори, інші (крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, дахових з електричним # 

потужністю не більше ніж 125 Вт, 
відцентрових, осьових) 

29.10.21 Двигуном • Автомобілі з # внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3, нові 

29.10.21-00.00 Двигуном • Автомобілі з # внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3, нові 

29.10.22 Двигуном • Автомобілі з # внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

нові 

29.10.22-30.00 Двигуном • Автомобілі з бензиновим # з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3 

(зокрема автофургони житлові з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 3000 см3), 

крім автомобілів для перевезення не 
менше ніж 10 людей, снігоходів, 

спеціальних автомобілів для 
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перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів 

29.10.22-50.00 Двигуном • Автофургони житлові з поршневим # 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 3000 см3 

29.10.23 Двигуном • Автомобілі з поршневим # 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), нові 

29.10.23-10.00 Двигуном • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним # з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1500 см3 (крім 

автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, снігоходів, автомобілів 

спеціальних для перевезення гравців у 

гольф і подібних автомобілів) 

29.10.23-30.00 Двигуном • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним # з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1500 см3, але не 
більше від 2500 см3 (крім автомобілів 

для перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів) 

29.10.23-40.00 Двигуном • Автомобілі з дизельним або 

напівдизельним # з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 2500 см3 (крім 

автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, снігоходів, спеціальних 

автомобілів для перевезення гравців у 

гольф і подібних автомобілів) 

29.10.23-53.00 Двигуном • Автофургони житлові з поршневим # 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1500 см3, але не 
більше від 2500 см3 

29.10.23-55.00 Двигуном • Автофургони житлові з поршневим # 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 2500 см3 

29.10.41 Двигуном • Автомобілі вантажні з поршневим # 

внутрішнього згоряння з компресійним 
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запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), нові 

29.10.41-10.00 Двигуном • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним #, з повною масою 

транспортного засобу не більше ніж 5 т 
(крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі) 

29.10.41-30.00 Двигуном • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним #, з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 5 т, 
але не більше від 20 т (зокрема 
фургони), крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі та тракторів 

29.10.41-40.00 Двигуном • Автомобілі вантажні з # внутрішнього 

згоряння поршневим, з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т 
(крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі) 

29.10.42 Двигуном • Автомобілі вантажні з поршневим # 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням; автомобілі вантажні, 
інші, нові 

29.10.42-00.00 Двигуном • Автомобілі вантажні з поршневим # 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням; автомобілі вантажні, 
інші, нові 

30.12.11 Двигуном • Човни прогулянкові чи спортивні (крім 

надувних), вітрильні, з допоміжним # чи 

без нього 

30.12.11-00.00 Двигуном • Човни прогулянкові чи спортивні (крім 

надувних), вітрильні, з допоміжним # чи 

без нього 

30.12.19-30.00 Двигуном • Човни моторні та моторні яхти 

прогулянкові чи спортивні, морські 
(крім човнів з підвісним #) 

30.91.11 Двигуном • Мотоцикли та велосипеди з допоміжним 

поршневим # внутрішнього згоряння з 
робочим об'ємом циліндрів не більше 
ніж 50 см3 

30.91.11-00.00 Двигуном • Мотоцикли та велосипеди з допоміжним 

поршневим # внутрішнього згоряння з 
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робочим об'ємом циліндрів не більше 
ніж 50 см3 

30.91.12 Двигуном • Мотоцикли з поршневим # 

внутрішнього згоряння з робочим 

об'ємом циліндрів більше ніж 50 см3 

30.91.12-00.00 Двигуном • Мотоцикли з поршневим # 

внутрішнього згоряння з робочим 

об'ємом циліндрів більше ніж 50 см3 

30.92.20-90 Двигуном • Коляски інвалідні з # чи з механізмом 

для пересування 

30.92.20-90.99 Двигуном • Коляски інвалідні з # або з механізмом 

для пересування, інші 

30.92.3 Двоколісних • Частини та приладдя до # велосипедів та 
інших видів велосипедів, без двигуна; 

частини та приладдя до інвалідних 

колясок 

30.92.9 Двоколісних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # велосипедів та 
інвалідних колясок 

30.92.30 Двоколісних • Частини та приладдя до # велосипедів та 
інших видів велосипедів, без двигуна; 

частини та приладдя до інвалідних 

колясок 

30.92.30-30.00 Двоколісних • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, втулкових гальм, 

кривошипного механізму педалей, 

зірочки заднього колеса з вільним ходом 

до # велосипедів, інших видів 

велосипедів без двигуна та візків 

30.92.30-90.00 Двоколісних • Частини та приладдя до # та інших видів 

велосипедів без двигуна, інші 

30.92.99 Двоколісних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # велосипедів та 
інвалідних колясок 

30.92.99-00.00 Двоколісних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # велосипедів та 
інвалідних колясок 

30.92 Двоколісні • Велосипеди # та інвалідні коляски 

30.92.1 Двоколісні • Велосипеди # та інші види велосипедів, 

без двигуна 

30.92.10 Двоколісні • Велосипеди # та інші види велосипедів, 

без двигуна 
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30.92.10-30.00 Двоколісні • Велосипеди # та інші види велосипедів 

(зокрема триколісні велосипеди для 

доставляння вантажів), без двигуна, без 
кулькових вальниць/підшипників 

30.92.10-50.00 Двоколісні • Велосипеди # та інші види велосипедів 

(зокрема триколісні велосипеди для 

доставляння вантажів), без двигуна, з 
кульковими вальницями/підшипниками 

30.92.20-90.03 Дворучним • Крісла колісні з одно- чи # керуванням і 
важільним або механічним 

урухомлювачем/ приводом 

20.14.19-30.00 Двох • Похідні ациклічних вуглеводнів 

галогеновані, з умістом # або більше 

різних атомів галогенів 

20.15.74 Двох • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

# поживних елементів: азоту та фосфору 

20.15.74-00.00 Двох • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

# поживних елементів: азоту та фосфору 

20.15.75 Двох • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

# поживних елементів: азоту та калію 

20.15.75-00.00 Двох • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

# поживних елементів: азоту та калію 

20.15.79 Двох • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

# чи трьох поживних елементів (азот, 
фосфат, калій), н. в. і. у. 

20.15.79-30.00 Двох • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

# чи трьох поживних елементів (азот, 
фосфат, калій), у таблетках чи в 

подібній формі або в пакуваннях масою 

брутто не більше ніж 10 кг 

27.40.15-30.00 Двоцокольних • Лампи газорозрядні люмінесцентні з 
термокатодом (крім ультрафіолетових і 
# ламп) 

27.40.15-10.00 Двоцокольні • Лампи газорозрядні люмінесцентні з 
термокатодом # (крім ультрафіолетових 

ламп) 

23.31.10-30.00 Двошарова • Плитка # неглазурована керамічна, типу 

«шпальтплаттен» 

23.31.10-71.00 Двошарова • Плитка # глазурована керамічна, типу 

«шпальтплаттен» 

23.31.10-53.00 Двошарової • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів (крім плитки 

# типу «шпальтплаттен») 
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23.31.10-57.00 Двошарової • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи 

тонкої кераміки, неглазуровані (крім 

виготовленої з кам'яного 

кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, 

вогнетривких керамічних виробів, 

виробів з кам'яної кераміки, # плитки 

типу «шпальтплаттен», плит, 
призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних 

плит, спеціально призначених для 

кухонних) 

23.31.10-79.00 Двошарової • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів, глазуровані, 
крім # плитки типу «шпальтплаттен», з 
поверхнею більше ніж 90 см2, 

керамічних виробів, виготовлених з 
фаянсу чи тонкої кераміки, плит і 
покривів з поверхнею більше ніж 90 см2 

20.20.19-30.00 Ддт • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

# (ISO); дильдрин (ISO, INN); диносеб 

(ISO), його солі чи його естери; 

етилендибромід (ISO); етилендихлорид 

(ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол 

(ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-гексохлор-

циклогексан (HCH (ISO)), зокрема 
ліндан (ISO, INN); ртутні сполуки; 

метамідофос (ISO); монокротофос 
(ISO); оксиран (етиленоксид); паратіон 

(ISO); паратіон-метил (ISO); 

пентахлорфенол (ISO); фосфамідон 

(ISO); 2, 4, 5-T (ISO) (2, 4, 5-

трихлорфеноксиоцтова кислота), її солі 
та її естери, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або вироби 

25.11.23-30.00 Дебаркадери • Водозливи, шлюзи, ворота 
судноплавних шлюзів, #, стаціонарні 
доки та інші конструкції для морських 

або річкових споруд, із заліза чи сталі 

10.41.7 Дегра • Воски рослинні (крім тригліцеридів); #; 

залишки після обробляння жирових 

речовин або тваринних чи рослинних 

восків 
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10.41.72 Дегра • #; залишки після обробляння жирових 

речовин або тваринних чи рослинних 

восків 

10.41.72-00.00 Дегра • #; залишки після обробляння жирових 

речовин або тваринних чи рослинних 

восків 

31.29.11-00.00 Дезінфікування • Послуги щодо # та винищування 

шкідників 

20.42.19 Дезодоранти • Засоби для гоління; # для тіла й засоби 

від потіння; препарати для 

приготування ванн; засоби парфумні, 
косметичні чи туалетні, інші, н. в. і. у. 

20.42.19-60.00 Дезодоранти • # для тіла й засоби від потіння 

(антиперспиранти) 

20.41.41 Дезодорування • Препарати для ароматизування чи # 

приміщень 

20.41.41-00.00 Дезодорування • Препарати для ароматизування чи # 

приміщень 

23.19.26-40.00 Декоративних • Вироби скляні для сигналізації та скляні 
елементи оптики, оптично не оброблені; 
кубики скляні та інші скляні шматочки 

для мозаїк або подібних # цілей, крім 

готових панелей та інших декоративних 

виробів, виконаних з мозаїчних кубів 

23.19.26-40.00 Декоративних • Вироби скляні для сигналізації та скляні 
елементи оптики, оптично не оброблені; 
кубики скляні та інші скляні шматочки 

для мозаїк або подібних декоративних 

цілей, крім готових панелей та інших # 

виробів, виконаних з мозаїчних кубів 

23.31.10-57.00 Декоративних • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи 

тонкої кераміки, неглазуровані (крім 

виготовленої з кам'яного 

кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, 

вогнетривких керамічних виробів, 

виробів з кам'яної кераміки, двошарової 
плитки типу «шпальтплаттен», плит, 

призначених для столових підставок, # 

виробів і керамічних плит, спеціально 

призначених для кухонних плит) 

23.41.9 Декоративних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва господарських і # 

керамічних виробів 
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23.41.99 Декоративних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва господарських і # 

керамічних виробів 

23.41.99-00.00 Декоративних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва господарських і # 

керамічних виробів 

23.41 Декоративні • Вироби господарські та # керамічні 

23.41.1 Декоративні • Вироби господарські та # керамічні 

23.41.13 Декоративні • Статуетки та інші # керамічні вироби 

23.41.13-30.00 Декоративні • Статуетки та інші # вироби з 
порцеляни/фарфору 

23.41.13-50.00 Декоративні • Статуетки та інші # вироби з інших 

матеріалів 

23.69.19-80.00 Декоративні • Вироби з цементу, бетону чи штучного 

каменю не для будівництва (зокрема 

вази, квіткові горщики, архітектурні 
орнаменти чи садові # вироби, статуетки 

та декоративні вироби) 

23.69.19-80.00 Декоративні • Вироби з цементу, бетону чи штучного 

каменю не для будівництва (зокрема 

вази, квіткові горщики, архітектурні 
орнаменти чи садові декоративні 
вироби, статуетки та # вироби) 

22.21.42-75.00 Декорованою • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки 

непоруваті з продуктів конденсації або 

полімеризації з перегрупуванням, 

амінових смол, ламіновані під високим 

тиском, з поверхнею, # з одного боку чи 

обох боків 

10.62.11 Декстрини • Крохмалі; інулін; клейковина пшенична 

(глютен); # й інші змодифіковані 
крохмалі 

10.62.11-70.00 Декстрини • # та інші змодифіковані крохмалі 
(зокрема крохмаль естерифікований чи 

етерифікований, розчинний, крохмаль 

попередньо желатинізований чи 

набухівний, крохмаль діальдегідний, 

крохмаль, оброблений формальдегідом 

чи епіхлорогідрином) 

20.52.10-60.00 Декстринів • Клеї, виготовлені на основі крохмалю, # 

або інших змодифікованих крохмалів 

30.30.2 Дельтаплани • Аеростати та дирижаблі; планери, # та 

інші безмоторні літальні апарати 
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30.30.20 Дельтаплани • Аеростати та дирижаблі; планери, # та 

інші безмоторні літальні апарати 

30.30.20-00.00 Дельтаплани • Аеростати та дирижаблі; планери, # та 

інші безмоторні літальні апарати 

30.30.50-50.00 Дельтапланів • Шасі та їхні частини до дирижаблів, 

планерів, # та інших безмоторних 

повітряних літальних апаратів, 

вертольотів, літаків, космічних 

літальних апаратів і космічних ракет-
носіїв 

32.99.53 Демонстраційних • Прилади, апарати та моделі, призначені 
для # цілей 

32.99.53-00.00 Демонстраційних • Прилади, апарати та моделі, призначені 
для # цілей 

13.20.20-60.00 Денім • Тканини джинсові (#), з поверхневою 

щільністю більше ніж 200 г/м2 (зокрема 
іншого, ніж блакитний, кольору) 

14.13.24-42.00 Деніму • Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі, 
з # (джинсової тканини) (крім 

виробничих чи професійних) 

14.13.24-48.00 Деніму • Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі 
з бавовни (крім виготовлених з # 

(джинсової тканини), трикотажних) 

14.13.35-42.00 Деніму • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з # 

(джинсової тканини) (крім виробничих 

чи професійних) 

14.13.35-48.00 Деніму • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з 
бавовни (крім виготовлених з # 

(джинсової тканини), виробничих чи 

професійних) 

25.71.11-45.00 Дерев • Ножі з фіксованим лезом, зокрема ножі 
для обрізання #, крім ножів на рибу й 

масло, столових ножів з фіксованими 

лезами, ножів і різальних пластин до 

механізмів або механічних пристроїв з 
ручками з недорогоцінних металів 

25.71.11-75.00 Дерев • Ножі та різальні пластини з ручками з 
недорогоцінних металів, леза до ножів, 

зокрема ножі для обрізання #, ножі на 
рибу й масло, ножі або різальні 
пластини до механізмів або механічних 

пристроїв 

25.73.10-50.00 Дерев • Секатори та подібні ножиці для роботи 

однією рукою (зокрема, ножиці на 
птицю), крім ножиць секаторного типу з 
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заокругленими лезами, ножів для 

обрізання # 

25.73.10-60.00 Дерев • Ножиці для підрізання живоплоту, 

ножиці для обрізання # для роботи 

двома руками та подібні ножиці для 

роботи двома руками 

15.20.14-46.00 Дерева • Взуття з текстильним верхом (крім 

взуття на підошві з #; корка; ґуми; 

пластмаси чи натуральної шкіри, 

тапочок та іншого кімнатного взуття) 

15:20.13-80.00 Дерева • Взуття на підошві з #, корка чи з інших 

матеріалів та з верхом з натуральної 
шкіри (крім взуття на підошві з ґуми, 

пластмаси чи натуральної шкіри) 

16.29.11-80.00 Дерева • Заготівки для виготовлення люльок з # 

чи коріння грубооброблені 

25.71.11-30.00 Дерева • Ножі столові (крім ножів на рибу та 
масло) з ручками іншими, ніж з 
нержавкої сталі (посріблені, позолочені 
або платиновані, з #, пластмаси чи з 
інших матеріалів) 

25.73.30-57.00 Дерева • Рубанки; зубила, долота та подібні 
різальні інструменти для обробляння # 

25.73.50-13.00 Дерева • Форми ливарні для лиття металів; 

піддони ливарні; моделі ливарні (крім 

ливарних моделей з #) 

25.73.50-15.00 Дерева • Моделі ливарні з # 

28.49.1 Дерева • Верстати для обробляння каменю, # та 
подібних твердих матеріалів 

28.49.12 Дерева • Верстати для обробляння #, пробки, 

кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів; машини 

для гальванопокриття 

28.49.12-10.00 Дерева • Верстати універсальні для обробляння 

#, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів, 

де оброблювану деталь переміщують 

уручну між операціями 

28.49.12-20.00 Дерева • Верстати універсальні для обробляння 

#, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів, 

де оброблювана деталь автоматично 

переміщується між операціями 

28.49.12-33.00 Дерева • Пилка стрічкова для обробляння #, 
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пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

28.49.12-35.00 Дерева • Пилка дискова для обробляння #, 

пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

28.49.12-37.00 Дерева • Верстати пиляльні для обробляння #, 

пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

(крім стрічкових і дискових пилок) 

28.49.12-50.00 Дерева • Верстати стругальні, фрезерні чи 

стругально-калювальні (вирізуванням) 

для обробляння #, пробки, кістки, 

твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

28.49.12-63.00 Дерева • Верстати шліфувальні, 
піскошліфувальні чи полірувальні для 

обробляння #, пробки, кістки, твердої 
ґуми, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів 

28.49.12-65.00 Дерева • Верстати вигинальні чи складальні для 

обробляння #, пробки, кістки, твердої 
ґуми, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів 

28.49.12-67.00 Дерева • Верстати свердлильні та довбальні для 

обробляння #, пробки, кістки, твердої 
ґуми, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів 

28.49.12-75.00 Дерева • Верстати розколювальні, лущильні чи 

дробарки для обробляння #, пробки, 

кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

28.49.12-79.00 Дерева • Верстати для обробляння #, пробки, 

кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів, н. в. і. у. 

28.49.24 Дерева • Частини верстатів для обробляння #, 

пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

та пристрої до них 

31.00.20-90.00 Дерева • Частини інших, ніж з # чи металу 

меблів, крім частин до медичних, 

хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних меблів, сидінь, 

перукарських крісел - до спеціально 

сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 
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33.20.29-70.00 Дерева • Монтування верстатів для обробляння #, 

пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

16 Деревина • # та вироби з деревини й корка (крім 

меблів); вироби із соломи та матеріалів, 

придатних для плетіння 

16.1 Деревина • #, розпиляна чи стругана 

16.10 Деревина • #, розпиляна чи стругана 

16.10.1 Деревина • #, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або лущена, 

завтовшки більше ніж 6 мм; шпали 

дерев'яні до залізничних або трамвайних 

колій, непросочені 

16.10.2. Деревина • # у формі погонажу, профільованого 

уздовж будь-яких країв або площин; 

шершавість деревна; борошно деревне; 

стружка чи тріска деревні 

16.10.3 Деревина • # необроблена; шпали дерев'яні до 

залізничних або трамвайних колій, 

просочені чи оброблені іншим способом 

16.10.10 Деревина • #, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або лущена, 

завтовшки більше ніж 6 мм; шпали 

дерев'яні до залізничних або трамвайних 

колій, непросочені 

16.10.10-32.00 Деревина • # хвойних порід, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари 

або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм, 

яка має торцеві з'єднання чи шліфована 

16.10.10-34.00 Деревина • # хвойних порід, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари 

або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм, 

стругана (крім тієї, що має торцеві 
з'єднання чи шліфована) 

16.10.10-35.00 Деревина • # ялини виду Рісеа аbіеs Каrts або ялиці 
виду Abies alba Mill. 

16.10.10-37.00 Деревина • # сосни звичайної виду Penus sylvestris 

L. 

16.10.10-39.00 Деревина • # м'яких порід, розпиляна чи розколота 

вздовж, розділена на шари або лущена, 

завтовшки більше ніж 6 мм, зокрема, 
олівцеві дощечки завдовжки не більше 

ніж 125 см і завтовшки менше ніж 12,5 

мм (крім струганої чи шліфованої ялини 

або звичайної сосни, що має торцеві 
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з'єднання) 

16.10.10-50.00 Деревина • #, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або лущена, 

завтовшки більше ніж 6 мм (крім 

деревини хвойних і тропічних порід та 
дубових брусків, планок і фризів) 

16.10.10-71.00 Деревина • # тропічних порід, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари 

або лущена, яка має торцеві з'єднання 

або стругана чи шліфована, завтовшки 

більше ніж 6 мм 

16.10.21 Деревина • # у формі погонажу, профільованого 

уздовж будь-яких країв або площин 

(зокрема планки та фризи для 

паркетного покриття підлоги, незібрані, 
а також багети й орнаменти) 

16.10.21-10.00 Деревина • # хвойних порід у формі профільованого 

погонажу (зокрема планки та фризи для 

паркетного покриття підлоги, незібрані) 

16.10.21-50.00 Деревина • # листяних порід у формі 
профільованого погонажу (зокрема 

планки та фризи для паркетного 

покриття підлоги, незібрані) 

16.10.31 Деревина • # необроблена, оброблена фарбою, 

протруювачами, креозотом або іншими 

консервантами 

16.10.31-00.00 Деревина • # необроблена, оброблена фарбою, 

протруювачами, креозотом або іншими 

консервантами 

16.10.39 Деревина • # необроблена інша, зокрема жердини та 

кілки 

16.10.39-00.00 Деревина • # необроблена інша, зокрема жердини та 

кілки 

16.21.2 Деревина • Шпон; листи до клеєної фанери; # 

пресована 

16.21.21 Деревина • Шпон, листи до клеєної фанери та інша 
#, розпиляні вздовж, розділені на шари 

або лущені, завтовшки не більше ніж 6 

мм 

16.21.21-13.00 Деревина • Шпон, листи до фанери клеєної та інша 
#, розпиляні вздовж, розділені на шари 

або лущені, завтовшки не більше ніж 6 

мм, що мають торцеві з'єднання, 

стругані чи шліфовані, дощечки для 

виробництва олівців 
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16.21.22 Деревина • # пресована, у формі блоків, плит, 
брусків або як профільовані форми 

16.21.22-00.00 Деревина • # пресована, у формі блоків, плит, 
брусків або як профільовані форми 

16 Деревини • Деревина та вироби з # й корка (крім 

меблів); вироби із соломи та матеріалів, 

придатних для плетіння 

16.2 Деревини • Вироби з #, корка, соломи та матеріалів, 

придатних для плетіння 

16.10.9 Деревини • Послуги щодо висушування, 

просочування та хімічного 

оброблювання #; роботи субпідрядні як 

частина виробництва розпиляної чи 

струганої деревини 

16.10.9 Деревини • Послуги щодо висушування, 

просочування та хімічного 

оброблювання деревини; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

розпиляної чи струганої # 

16.10.10-50.00 Деревини • Деревина, розпиляна чи розколота 
вздовж, розділена на шари або лущена, 

завтовшки більше ніж 6 мм (крім # 

хвойних і тропічних порід та дубових 

брусків, планок і фризів) 

16.10.23-03.00 Деревини • Стружка чи тріска # хвойних порід 

16.10.23-05.00 Деревини • Стружка чи тріска # листяних порід 

16.10.91 Деревини • Послуги щодо висушування, 

просочування та хімічного 

оброблювання # 

16.10.91-00.00 Деревини • Послуги щодо висушування, 

просочування та хімічного 

оброблювання # 

16.10.99 Деревини • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва розпиляної чи струганої # 

16.10.99-00.00 Деревини • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва розпиляної чи струганої # 

16.21 Деревини • Шпон та інші панелі з # 

16.21.1 Деревини • Фанера клеєна, фанеровані панелі й 

подібні вироби з шаруватої #; плити 

деревностружкові й подібні плити з 
деревини чи з інших здерев'янілих 

матеріалів 

16.21.1 Деревини • Фанера клеєна, фанеровані панелі й 
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подібні вироби з шаруватої деревини; 

плити деревностружкові й подібні плити 

з # чи з інших здерев'янілих матеріалів 

16.21.9 Деревини • Послуги щодо кінцевого оброблювання 

плит і панелей; роботи субпідрядні як 

частина виробництва шпона та інших 

панелей з # 

16.21.11 Деревини • Фанера клеєна, фанеровані панелі й 

подібні вироби з шаруватої #, з бамбуку 

16.21.11-00.00 Деревини • Фанера клеєна, фанеровані панелі й 

подібні вироби з шаруватої #, з бамбуку 

16.21.12 Деревини • Фанера клеєна, фанеровані панелі й 

подібні вироби з шаруватої #, інші 

16.21.12-11.00 Деревини • Фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів # (крім бамбукових), 

кожний шар завтовшки не більше ніж 6 

мм, з принаймні одним зовнішнім 

шаром з деревини тропічних порід 

16.21.12-11.00 Деревини • Фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (крім 

бамбукових), кожний шар завтовшки не 

більше ніж 6 мм, з принаймні одним 

зовнішнім шаром з # тропічних порід 

16.21.12-14.00 Деревини • Фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів # (крім бамбукових), 

кожний шар завтовшки не більше ніж 6 

мм, з принаймні одним зовнішнім 

шаром з деревини листяних порід (крім 

деревини тропічних порід) 

16.21.12-14.00 Деревини • Фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (крім 

бамбукових), кожний шар завтовшки не 

більше ніж 6 мм, з принаймні одним 

зовнішнім шаром з # листяних порід 

(крім деревини тропічних порід) 

16.21.12-14.00 Деревини • Фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (крім 

бамбукових), кожний шар завтовшки не 

більше ніж 6 мм, з принаймні одним 

зовнішнім шаром з деревини листяних 

порід (крім # тропічних порід) 

16.21.12-17.00 Деревини • Фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів # (крім бамбукових), 

кожний шар завтовшки не більше ніж 6 

мм (крім матеріалів з принаймні одним 

зовнішнім шаром з деревини тропічних 
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порід або деревини листяних порід) 

16.21.12-17.00 Деревини • Фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (крім 

бамбукових), кожний шар завтовшки не 

більше ніж 6 мм (крім матеріалів з 
принаймні одним зовнішнім шаром з # 

тропічних порід або деревини листяних 

порід) 

16.21.12-17.00 Деревини • Фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (крім 

бамбукових), кожний шар завтовшки не 

більше ніж 6 мм (крім матеріалів з 
принаймні одним зовнішнім шаром з 
деревини тропічних порід або # 

листяних порід) 

16.21.12-21.00 Деревини • Панелі фанеровані й подібні вироби з 
шаруватої #, з брускових, 

багатошарових і рейкових столярних 

плит 

16.21.12-24.00 Деревини • Панелі фанеровані й подібні вироби з 
шаруватої # (не з брускових, 

багатошарових і рейкових столярних 

плит) 

16.21.13 Деревини • Плити деревностружкові й подібні 
плити з # чи з інших здерев'янілих 

матеріалів 

16.21.13-13.00 Деревини • Плити деревностружкові, з# 

16.21.13-16.00 Деревини • Плити з орієнтованою стружкою (OSB), 

з # 

16.21.13-19.00 Деревини • Плити вафельні й подібні плити (крім 

плит деревностружкових і плит з 
орієнтованою стружкою (OSB)), з # 

16.21.13-50.00 Деревини • Плити деревностружкові й подібні 
плити зі здерев'янілих матеріалів (крім 

#) 

16.21.14 Деревини • Плити деревноволокнисті з # чи інших 

здерев'янілих матеріалів 

16.21.14-23.00 Деревини • Плити деревноволокнисті середньої 
густини (MDF), з # чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням чи 

без додання смол або інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки не 
більше ніж 5 мм 

16.21.14-26.00 Деревини • Плити деревноволокнисті середньої 
густини (MDF), з # чи інших 



стор. 828 з 1807  

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки більше 

ніж 5 мм, але не більше від 9 мм 

16.21.14-29.00 Деревини • Плити деревноволокнисті середньої 
густини (MDF), з # чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки більше 
ніж 9 мм 

16.21.14-43.00 Деревини • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої густини 

(MDF)), з # чи інших здерев'янілих 

матеріалів, з доданням або без додання 

смол чи інших сполучних органічних 

речовин, густиною більше ніж 0,8 г/см3 

16.21.14-46.00 Деревини • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої густини 

(MDF)), з # чи інших здерев'янілих 

матеріалів, з доданням або без додання 

смол чи інших сполучних органічних 

речовин, густиною більше ніж 0,5 г/см3, 

але не більше від 0,8 г/см3 

16.21.14-49.00 Деревини • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої густини 

(MDF)), з # чи інших здерев'янілих 

матеріалів, з доданням або без додання 

смол чи інших сполучних органічних 

речовин, не більше ніж 0,5 г/см3 

16.21.99 Деревини • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва шпона та інших панелей з 
# 

16.21.99-00.00 Деревини • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва шпона та інших панелей з 
# 

16.22.10-30.00 Деревини • Паркет щитовий з # для настилання 

мозаїчної підлоги 

16.22.10-60.00 Деревини • Паркет щитовий з # (крім щитового 

паркету для настилання мозаїчної 
підлоги) 

16.23.1 Деревини • Вироби столярні та теслярські (крім 

складаних будівель), з # 

16.23.2 Деревини • Будівлі складані, з # 

16.23.11 Деревини • Вікна, двостулкові вікна та їхні рами, 

двері, їхні рами та пороги, з # 
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16.23.11-10.00 Деревини • Вікна, двостулкові вікна та їхні рами, з # 

16.23.11-50.00 Деревини • Двері, їхні рами та пороги, з # 

16.23.12 Деревини • Опалубка з # для бетонування, ґонт і 
дранка для покрівель, з деревини 

16.23.12 Деревини • Опалубка з деревини для бетонування, 

ґонт і дранка для покрівель, з # 

16.23.12-00.00 Деревини • Опалубка з # для бетонування, ґонт і 
дранка для покрівель, з деревини 

16.23.12-00.00 Деревини • Опалубка з деревини для бетонування, 

ґонт і дранка для покрівель, з # 

16.23.19 Деревини • Вироби теслярські та столярні, з #, н. в. 

і. у. 

16.23.19-00.00 Деревини • Вироби теслярські та столярні, з #, н. в. 

і. у. 

16.23.20 Деревини • Будівлі складані, з # 

16.23.20-00.00 Деревини • Будівлі складані, з # 

16.24.11 Деревини • Піддони, ящикові піддони та інші 
вантажні щити, з # 

16.24.11-33.00 Деревини • Піддони пласкі й обичайки, з # 

16.24.11-35.00 Деревини • Піддони ящикові та вантажні щити, з # 

(крім пласких піддонів) 

16.24.13-20.00 Деревини • Ящики; коробки; тара решітчаста; 

барабани та подібна пакувальна тара, з # 

(крім кабельних барабанів) 

16.24.13-50.00 Деревини • Барабани кабельні з # 

16.29 Деревини • Вироби з #, інші; вироби з корка, 
соломи та матеріалів, придатних для 

плетіння 

16.29.1 Деревини • Вироби з #, інші 

16.29.9 Деревини • Послуги щодо виготовляння виробів з # 

та корка (крім меблів), соломи й 

матеріалів, придатних для плетіння; 

роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з деревини, 

корка, соломи й матеріалів, придатних 

для плетіння 

16.29.9 Деревини • Послуги щодо виготовляння виробів з 
деревини та корка (крім меблів), соломи 

й матеріалів, придатних для плетіння; 

роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з #, корка, 
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соломи й матеріалів, придатних для 

плетіння 

16.29.11 Деревини • Інструменти, оправи та ручки до 

інструментів, частини та ручки до мітел 

або щіток, заготівки для виготовлення 

люльок, шевські колодки й розтяжки 

для взуття, з # 

16.29.11-30.00 Деревини • Інструменти, оправи та ручки до 

інструментів, частини та ручки до мітел 

або щіток; шевські колодки й розтяжки 

для взуття, з # 

16.29.12 Деревини • Посуд і прибори столові й кухонні, з # 

16.29.12-00.00 Деревини • Посуд і прибори столові й кухонні, з # 

16.29.13 Деревини • Вироби мозаїчні та інкрустовані 
дерев'яні, коробки для ювелірних 

виробів або ножових виробів і подібні 
вироби, статуетки й інші декоративні 
вироби, з # 

16.29.13-00.00 Деревини • Вироби мозаїчні та інкрустовані 
дерев'яні, коробки для ювелірних 

виробів або ножових виробів і подібні 
вироби, статуетки й інші декоративні 
вироби, з # 

16.29.14 Деревини • Рамки дерев'яні до картин, фотографій, 

дзеркал або подібних предметів та інші 
вироби з # 

16.29.14-90.00 Деревини • Вироби з #, інші (крім обичайок) 

16.29.91 Деревини • Послуги щодо виготовляння виробів з # 

та корка (крім меблів), соломи й 

матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.91-00.00 Деревини • Послуги щодо виготовляння виробів з # 

та корка (крім меблів), соломи й 

матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.99 Деревини • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з #, корка, 

соломи й матеріалів, придатних для 

плетіння 

16.29.99-00.00 Деревини • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших виробів з #, корка, 

соломи й матеріалів, придатних для 

плетіння 

23.65.11 Деревини • Плити, блоки й подібні вироби з 
рослинних волокон, соломи, відходів #, 

агломеровані з мінеральними 
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зв'язувальними речовинами 

23.65.11-00.00 Деревини • Плити, блоки та подібні вироби з 
рослинних волокон, соломи, відходів #, 

агломеровані з мінеральними 

зв'язувальними речовинами 

26.51.62-59.00 Деревини • Машини та пристрої неелектронні для 

випробовування механічних 

властивостей матеріалів (зокрема, 

текстилю, паперу, картону, пластмас, #, 

бетону, ґуми, шкіри, лінолеуму), крім 

металів 

28.49.12-87.00 Деревини • Преси для виробництва 

деревностружкових або 

деревноволокнистих плит або плит з 
інших волокнистих матеріалів та інші 
машини з окремими функціями для 

обробляння # чи пробки 

28.99.31 Деревини • Сушарки для #, паперової маси, паперу 

та картону; сушарки непобутові, н. в. і. 
у. 

28.99.31-30.00 Деревини • Сушарки для #, паперової маси, паперу 

та картону 

28.99.31-50.00 Деревини • Сушарки непобутові, інші (крім 

сушарок для сільськогосподарської 
продукції, #, паперової маси, паперу та 
картону) 

33.12.29-10.00 Деревини • Ремонтування та технічне 

обслуговування верстатів для 

оброблення #, пробки, кістки, твердої 
ґуми та подібних твердих матеріалів 

17.11.11 Деревинна • Маса # хімічна, розчинні сорти 

17.11.11-00.00 Деревинна • Маса # хімічна, розчинні сорти 

17.11.12 Деревинна • Маса # хімічна, натронна чи сульфатна, 
крім розчинних сортів 

17.11.12-00.00 Деревинна • Маса # хімічна, натронна чи сульфатна, 
крім розчинних сортів 

17.11.13 Деревинна • Маса # хімічна, сульфітна, крім 

розчинних сортів 

17.11.13-00.00 Деревинна • Маса # хімічна, сульфітна, крім 

розчинних сортів 

17.11.14 Деревинна • Маса # механічна; маса деревинна 

напівхімічна; маса з іншого 

волокнистого целюлозного матеріалу, 
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ніж деревний 

17.11.14 Деревинна • Маса деревинна механічна; маса # 

напівхімічна; маса з іншого 

волокнистою целюлозного матеріалу, 

ніж деревний 

17.11.14-00.00 Деревинна • Маса # механічна; маса деревинна 

напівхімічна; маса з іншого 

волокнистого целюлозного матеріалу, 

ніж деревний 

17.11.14-00.00 Деревинна • Маса деревинна механічна; маса # 

напівхімічна; маса з іншого 

волокнистого целюлозного матеріалу, 

ніж деревний 

20.14.8 Деревинної • Відходи лужні від виробництва # маси, 

крім талової оливи 

20.14.80 Деревинної • Відходи лужні від виробництва # маси, 

крім талової оливи 

20.14.80-00.00 Деревинної • Відходи лужні від виробництва # маси, 

крім талової оливи 

16.10.2 Деревна • Деревина у формі погонажу, 

профільованого уздовж будь-яких країв 

або площин; шерсть #; борошно 

деревне; стружка чи тріска деревні 

16.10.22 Деревна • Шершавість #; борошно деревне 

16.10.22-00.00 Деревна • Шершавість #; борошно деревне 

20.14.71-70.00 Деревна • Дьоготь деревний; оливи з деревного 

дьогтю; креозот деревний; нафта #; пек 

рослинний; пивоварний пек і подібні 
препарати, виготовлені на основі 
каніфолі, смоляних кислот або 

рослинного пеку 

16.10.2 Деревне • Деревина у формі погонажу, 

профільованого уздовж будь-яких країв 

або площин; шерсть деревна; борошно 

#; стружка чи тріска деревні 

16.10.22 Деревне • Шершавість деревна; борошно # 

16.10.22-00.00 Деревне • Шершавість деревна; борошно # 

20.14.72 Деревне • Вугілля # 

20.14.72-00.00 Деревне • Вугілля # 

17.11.14 Деревний • Маса деревинна механічна; маса 
деревинна напівхімічна; маса з іншого 

волокнистого целюлозного матеріалу, 
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ніж # 

17.11.14-00.00 Деревний • Маса деревинна механічна; маса 
деревинна напівхімічна; маса з іншого 

волокнистого целюлозного матеріалу, 

ніж # 

20.14.71-70.00 Деревний • Дьоготь #; оливи з деревного дьогтю; 

креозот деревний; нафта деревна; пек 

рослинний; пивоварний пек і подібні 
препарати, виготовлені на основі 
каніфолі, смоляних кислот або 

рослинного пеку 

20.14.71-70.00 Деревний • Дьоготь деревний; оливи з деревного 

дьогтю; креозот #; нафта деревна; пек 

рослинний; пивоварний пек і подібні 
препарати, виготовлені на основі 
каніфолі, смоляних кислот або 

рослинного пеку 

16.21.14-43.00 Деревноволокнистих • Плити деревноволокнисті (крім плит # 

середньої густини (MDF)), з деревини 

чи інших здерев'янілих матеріалів, з 
доданням або без додання смол чи 

інших сполучних органічних речовин, 

густиною більше ніж 0,8 г/см3 

16.21.14-46.00 Деревноволокнистих • Плити деревноволокнисті (крім плит # 

середньої густини (MDF)), з деревини 

чи інших здерев'янілих матеріалів, з 
доданням або без додання смол чи 

інших сполучних органічних речовин, 

густиною більше ніж 0,5 г/см3, але не 

більше від 0,8 г/см3 

16.21.14-49.00 Деревноволокнистих • Плити деревноволокнисті (крім плит # 

середньої густини (MDF)), з деревини 

чи інших здерев'янілих матеріалів, з 
доданням або без додання смол чи 

інших сполучних органічних речовин, 

не більше ніж 0,5 г/см3 

28.49.12-87.00 Деревноволокнистих • Преси для виробництва 

деревностружкових або # плит або плит 
з інших волокнистих матеріалів та інші 
машини з окремими функціями для 

обробляння деревини чи пробки 

20.14.71-70.00 Деревного • Дьоготь деревний; оливи з # дьогтю; 

креозот деревний; нафта деревна; пек 

рослинний; пивоварний пек і подібні 
препарати, виготовлені на основі 
каніфолі, смоляних кислот або 

рослинного пеку 
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16.21.13-19.00 Деревностружкових • Плити вафельні й подібні плити (крім 

плит # і плит з орієнтованою стружкою 

(OSB)), з деревини 

28.49.12-87.00 Деревностружкових • Преси для виробництва # або 

деревноволокнистих плит або плит з 
інших волокнистих матеріалів та інші 
машини з окремими функціями для 

обробляння деревини чи пробки 

18.12.16 Дерево • Друкування безпосередньо на 

пластмасу, скло, метал, # й кераміку 

18.12.16-00.00 Дерево • Друкування безпосередньо на 

пластмасу, скло, метал, # й кераміку 

31.09.14-50.00 Дерево • Меблі з інших матеріалів, ніж метал, # 

чи пластмаса, крім сидінь, корпусів і 
шаф, спеціально сконструйованих до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

25.73.60-45.00 Деревообробчих • Ножі та різальні пластини до # машин 

або механізмів 

16.24 Дерев'яна • Тара # 

16.24.1 Дерев'яна • Тара # 

16.24.13 Дерев'яна • Тара # інша та її частини 

15.20.32 Дерев'яне • Взуття #, різне спеціальне взуття та 
інше взуття, н. в. і. у. 

15.20.32-00.00 Дерев'яне • Взуття #, різне спеціальне взуття та 
інше взуття, н. в. і. у. 

31.00.12 Дерев'яним • Меблі для сидіння, переважно з # 

каркасом 

31.00.12-50.00 Дерев'яним • Меблі для сидіння, оббиті, з # каркасом 

(зокрема дивани з двома кріслами), крім 

обертових сидінь 

31.00.12-90.00 Дерев'яним • Сидіння необбиті, з # каркасом (крім 

обертових сидінь) 

20.41.43-50.00 Дерев'яними • Засоби полірувальні, креми та подібні 
препарати для доглядання за # меблями, 

підлогами чи іншими дерев'яними 

поверхнями (крім штучних і готових 

восків) 

20.41.43-50.00 Дерев'яними • Засоби полірувальні, креми та подібні 
препарати для доглядання за 
дерев'яними меблями, підлогами чи 

іншими # поверхнями (крім штучних і 
готових восків) 
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25.94.11-53.00 Дерев'яних • Ґвинти для кріплення # деталей, із заліза 
чи сталі 

31.00.20-50.00 Дерев'яних • Частини # меблів, крім частин до 

медичних, хірургічних, стоматологічних 

або ветеринарних меблів, сидінь, 

перукарських крісел - до спеціально 

сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.01.12 Дерев'яні • Меблі конторські/офісні, # 

31.01.12-00.00 Дерев'яні • Меблі конторські/офісні, # 

31.01.13 Дерев'яні • Меблі для підприємств торгівлі, # 

31.01.13-00.00 Дерев'яні • Меблі для підприємств торгівлі, # 

31.09.12 Дерев'яні • Меблі # до спалень, їдалень і віталень 

31.09.12-30.00 Дерев'яні • Меблі # до спалень (крім фурнітури до 

шаф, убудовуваних у стіни, матрацових 

каркасів, ламп і освітлювальної 
арматури, дзеркал-стояків, сидінь) 

31.09.12-50.00 Дерев'яні • Меблі # до їдалень і віталень (крім 

дзеркал-стояків, сидінь) 

31.09.13 Дерев'яні • Меблі #, н. в. і. у. 

31.09.13-00.00 Дерев'яні • Меблі #, н. в. і. у. 

15.20.13-30.00 Дерев'яній • Взуття, на # основі та з верхом з 
натуральної шкіри (зокрема клоги), без 
внутрішньої устілки чи без захисної 
металевої пластинки 

16.24.9 Дерев'яної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # тари 

16.24.99 Дерев'яної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # тари 

16.24.99-00.00 Дерев'яної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # тари 

25.73.60-90.00 Держаки • Пластини, #, насадки до інструментів, 

не змонтовані, зі спеченого карбіду 

металу чи металокераміки (крім 

різальних багатогранних пластин) 

28.22.14 Дерик-крани • # суднові; крани; ферми підіймальні 
пересувні, навантажувачі портальні та 
вантажівки, оснащені устаткованням 

для підіймання та переміщування 

28.92.61-50.00 Дерик-кранів • Частини землерийних машин, суднових 

#, кранів, підіймальних пересувних 
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ферм, крім ковшів, лопаток, захватів, 

черпаків, відвалів (усіх типів 

устатковання для будівництва), частин 

бурильних або прохідницьких машин 

15.20.40-20.00 Деталей • Верх взуття та його частини (крім 

жорстких #), з натуральної шкіри 

15.20.40-50.00 Деталей • Верх взуття та його частини (крім 

жорстких #, виготовлених з натуральної 
шкіри) 

16.29.14-10.00 Деталей • Частини взуття дерев'яні (крім верху, 

жорстких #) 

22.29.91-10.00 Деталей • Виготовляння пластмасових # до машин 

і механічних пристроїв, крім поршневих 

двигунів внутрішнього згоряння, 

газових турбін 

22.29.91-25.00 Деталей • Виготовляння пластмасових # до 

пристроїв підтипів 27.51.21-70.00, 

27.51.21-90.00, підкатегорій 27.51.23, 

27.51.25, 27.51.26, 27.51.27, 27.51.28, 

27.51.29 і підтипів 27.51.24-30.00, 

27.51.24-50.00, 27.51.24-90.00 

22.29.91-27.00 Деталей • Виготовляння пластмасових # до 

програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, 

магнітофонів, іншої апаратури для 

записування чи відтворювання звуку 

або зображення, крім головок 

звукознімача 

22.29.91-30.00 Деталей • Виготовляння пластмасових # до 

пристроїв підкатегорій 26.30.11, 

26.30.12, 26.30.13, 26.40.33 (до 

відеокамер), 26.70.13, до виробів 

підкатегорій 26.20.17, 26.40.20, 26.40.34 

22.29.91-40.00 Деталей • Виготовляння пластмасових виробів, # 

пристроїв підкатегорії 27.12.10, до 

виробів підкатегорій 27.12.31, 27.12.32 

та 26.11.30 

22.29.91-50.00 Деталей • Виготовляння пластмасових # до 

локомотивів або рухомого складу, до 

кріплень і арматури залізничних або 

трамвайних колій, механічного 

устатковання для сигналізації, 
убезпечення або регулювання руху 

22.29.91-60.00 Деталей • Виготовляння пластмасових # до всіх 

наземних транспортних засобів (крім 

деталей до локомотивів або рухомого 

складу) 
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22.29.91-60.00 Деталей • Виготовляння пластмасових деталей до 

всіх наземних транспортних засобів 

(крім # до локомотивів або рухомого 

складу) 

22.29.91-80.00 Деталей • Виготовляння пластмасових # для 

авіації та до космічних апаратів 

22.29.91-93.00 Деталей • Виготовляння пластмасових # до 

електричних машин і устатковання, 

апаратури для записування та 
відтворювання звуку, апаратури для 

записування й відтворювання 

зображення та звуку на телебаченні 

22.29.91-97.00 Деталей • Виготовляння пластмасових # до 

приладів та апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних 

вимірювальних, контрольних, 

прецизійних, інструментів і апаратів 

медичних і хірургічних 

24.51.11-10.00 Деталей • Лиття # наземних транспортних засобів, 

поршневих двигунів та інших 

механізмів і механічних пристроїв з 
ковкого чавуну 

24.51.11-90.00 Деталей • Лиття # з ковкого чавуну для іншого 

використання 

24.51.12-10.00 Деталей • Лиття # наземних транспортних засобів 

з чавуну з кулястим графітом 

24.51.12-20.00 Деталей • Лиття # трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, 

корпусів вальниць/підшипників і 
гладких валів з чавуну з кулястим 

графітом (крім деталей для корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.12-20.00 Деталей • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з 
чавуну з кулястим графітом (крім # для 

корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.12-40.00 Деталей • Лиття інших # поршневих двигунів і 
виробів машинобудування з чавуну з 
кулястим графітом 

24.51.12-50.00 Деталей • Лиття # механізмів і механічних 

пристроїв (крім деталей для поршневих 

двигунів) з чавуну з кулястим графітом 



стор. 838 з 1807  

24.51.12-50.00 Деталей • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв (крім # для поршневих 

двигунів) з чавуну з кулястим графітом 

24.51.12-90.00 Деталей • Лиття # локомотивів, рухомого складу 

та частин, іншої призначеності (крім 

деталей наземних транспортних засобів, 

корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
чавуну з кулястим графітом 

24.51.12-90.00 Деталей • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім # наземних транспортних засобів, 

корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
чавуну з кулястим графітом 

24.51.13-10.00 Деталей • Лиття # наземних транспортних засобів 

із сірого чавуну (крім деталей 

локомотивів, рухомого складу та 
транспортних засобів для будівництва) 

24.51.13-10.00 Деталей • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів із сірого чавуну (крім # 

локомотивів, рухомого складу та 
транспортних засобів для будівництва) 

24.51.13-20.00 Деталей • Лиття # трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, 

корпусів вальниць/підшипників і 
гладких валів із сірого чавуну (крім 

деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.13-20.00 Деталей • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів із 
сірого чавуну (крім # корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.13-40.00 Деталей • Лиття інших # поршневих двигунів і 
виробів машинобудування з нековкого 

чавуну 

24.51.13-50.00 Деталей • Лиття # і механізмів та механічних 

пристроїв (крім деталей поршневих 

двигунів), із сірого чавуну 
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24.51.13-50.00 Деталей • Лиття деталей і механізмів та 
механічних пристроїв (крім # 

поршневих двигунів), із сірого чавуну 

24.51.13-90.00 Деталей • Лиття # локомотивів, рухомого складу 

та частин, іншої призначеності (крім 

деталей наземних транспортних засобів, 

корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), із 
сірого чавуну 

24.51.13-90.00 Деталей • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім # наземних транспортних засобів, 

корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), із 
сірого чавуну 

24.52.10-10.00 Деталей • Лиття # наземних транспортних засобів 

зі сталі, крім деталей локомотивів, 

рухомого складу та транспортних 

засобів для будівельної промисловості 

24.52.10-10.00 Деталей • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів зі сталі, крім # локомотивів, 

рухомого складу та транспортних 

засобів для будівельної промисловості 

24.52.10-30.00 Деталей • Лиття # корпусів вальниць/підшипників 

і вальниць/підшипників гладких валів зі 
сталі (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.52.10-30.00 Деталей • Лиття деталей корпусів 

вальниць/підшипників і 
вальниць/підшипників гладких валів зі 
сталі (крім # корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.52.10-40.00 Деталей • Лиття інших # поршневих двигунів і 
виробів машинобудування зі сталі 

24.52.10-50.00 Деталей • Лиття # механізмів і механічних 

пристроїв зі сталі (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, 

турбоґвинтових двигунів, інших газових 

турбін, підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних 

засобів для будівельної промисловості) 

24.52.10-50.00 Деталей • Лиття деталей механізмів і механічних 
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пристроїв зі сталі (крім # поршневих, 

турбореактивних, турбоґвинтових 

двигунів, інших газових турбін, 

підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних 

засобів для будівельної промисловості) 

24.52.10-90.00 Деталей • Лиття # локомотивів, рухомого складу 

та частин, іншої призначеності (крім 

деталей наземних транспортних засобів, 

корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі 
сталі 

24.52.10-90.00 Деталей • Лиття деталей локомотивів, рухомого 

складу та частин, іншої призначеності 
(крім # наземних транспортних засобів, 

корпусів вальниць/підшипників, 

вальниць/підшипників гладких валів, 

поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі 
сталі 

24.53.10-10.00 Деталей • Лиття # наземних транспортних засобів 

з легких металів, крім деталей 

локомотивів, рухомого складу та 
транспортних засобів для будівельної 
промисловості 

24.53.10-10.00 Деталей • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів з легких металів, крім # 

локомотивів, рухомого складу та 
транспортних засобів для будівельної 
промисловості 

24.53.10-20.00 Деталей • Лиття # трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, 

корпусів вальниць/підшипників і 
гладких валів з легких металів (крім 

деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.53.10-20.00 Деталей • Лиття деталей трансмісійних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з 
легких металів (крім # корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.53.10-40.00 Деталей • Лиття інших # поршневих двигунів і 
виробів машинобудування 
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24.53.10-50.00 Деталей • Лиття # механізмів і механічних 

пристроїв з легких металів (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, 

турбоґвинтових двигунів, газових 

турбін, підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних 

засобів для будівельної промисловості) 

24.53.10-50.00 Деталей • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв з легких металів (крім # 

поршневих, турбореактивних, 

турбоґвинтових двигунів, газових 

турбін, підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних 

засобів для будівельної промисловості) 

24.53.10-90.00 Деталей • Лиття # іншої призначеності, з легкої 
сталі 

24.54.10-10.00 Деталей • Лиття # наземних транспортних засобів 

з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей до локомотивів і 
рухомого складу, портальних лісовозів, 

вантажних машин, обладнаних 

вантажопідіймальним або 

маніпуляційним устаткованням, 

сільськогосподарських і дорожніх 

котків, бульдозерів і подібних машин) 

24.54.10-10.00 Деталей • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів з кольорових металів, крім 

легких металів (крім # до локомотивів і 
рухомого складу, портальних лісовозів, 

вантажних машин, обладнаних 

вантажопідіймальним або 

маніпуляційним устаткованням, 

сільськогосподарських і дорожніх 

котків, бульдозерів і подібних машин) 

24.54.10-20.00 Деталей • Лиття # передавальних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей корпусів 

роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Деталей • Лиття деталей передавальних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім 

легких металів (крім # корпусів 
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роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-40.00 Деталей • Лиття інших # поршневих двигунів і 
виробів машинобудування з кольорових 

металів, крім легких металів 

24.54.10-50.00 Деталей • Лиття # механізмів і механічних 

пристроїв, виливаних з кольорових 

металів, крім легких металів (крім 

деталей до поршневих двигунів) 

24.54.10-50.00 Деталей • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв, виливаних з кольорових 

металів, крім легких металів (крім # до 

поршневих двигунів) 

24.54.10-90.00 Деталей • Лиття # іншої призначеності, з 
кольорових металів, крім легких металів 

25.50.12-20.00 Деталей • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 

штампування) сталевих частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників та гладких валів 

(крім # для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

25.62.1 Деталей • Послуги щодо токарного обробляння 

металевих # 

25.62.10 Деталей • Обробляння токарне металевих # 

25.62.10-01.00 Деталей • Обробляння токарне металевих # кранів, 

клапанів і подібних виробів 

25.62.10-03.00 Деталей • Обробляння токарне металевих # 

механізмів і механічних пристроїв 

25.62.10-05.00 Деталей • Обробляння токарне металевих # 

наземних транспортних засобів (крім 

деталей локомотивів і рухомого складу, 

одержаних литтям, куванням, 

пресуванням, штампуванням, 

профілюванням або методом 

порошкової металургії) 

25.62.10-05.00 Деталей • Обробляння токарне металевих деталей 

наземних транспортних засобів (крім # 

локомотивів і рухомого складу, 

одержаних литтям, куванням, 

пресуванням, штампуванням, 

профілюванням або методом 

порошкової металургії) 

25.62.10-07.00 Деталей • Обробляння токарне металевих # 

повітряних суден, космічних кораблів і 
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супутників 

25.62.10-09.00 Деталей • Обробляння токарне металевих # 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

телевізійної відео- та 

звукозаписувальної й відтворювальної 
апаратури 

25.62.10-11.00 Деталей • Обробляння токарне металевих # 

оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, вимірювальних, 

контролювальних і прецизійних 

приладів і апаратів 

25.62.10-13.00 Деталей • Обробляння токарне металевих # 

виробів 25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 

25.99.29-58.00, 25.93.13-60.00, 25.93.16-

80.00, 25.93.17-70.00, 25.99.29-55.00, 

25.93.14-80.00 (вироби з алюмінію), 

залізничного та трамвайного рухомого 

складу та пристроїв кріплення рейкових 

колій 

25.73.40-50.00 Деталей • Фрези для обробляння металу з 
робочою частиною зі спеченого карбіду 

металу (крім незакріплених пластин, 

стрижнів і наконечників зі спеченого 

карбіду металу й подібних # до 

інструментів) 

25.73.40-71.00 Деталей • Різці токарні для обробляння металу з 
робочою частиною зі спеченого карбіду 

металу (крім незакріплених пластин, 

стрижнів, наконечників зі спеченого 

карбіду металу й подібних # до 

інструментів) 

25.73.40-87.00 Деталей • Деталі змінні до ручних інструментів з 
робочою частиною зі спеченого карбіду 

металу (крім незакріплених пластин, 

стрижнів і наконечників зі спеченого 

карбіду металу й подібних # до 

інструментів) 

25.94.11-53.00 Деталей • Ґвинти для кріплення дерев'яних #, із 
заліза чи сталі 

28.41.40-30.00 Деталей • Частини металорізальних верстатів і 
пристрої до них (крім пристроїв для 

кріплення інструментів і 
саморозкривальних головок, кріплень #, 

ділильних головок та інших спеціальних 

пристроїв для верстатів) 
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28.41.40-50.00 Деталей • Частини верстатів для формування 

металів і пристрої до них (крім 

пристроїв для кріплення інструментів і 
саморозкривальних головок, кріплень #, 

ділильних головок та інших спеціальних 

пристроїв для верстатів) 

28.49.21-40.00 Деталей • Пристрої для кріплення інструментів, 

головки саморозкривальні та кріплення 

#, використовувані лише чи переважно 

для виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким екраном 

28.49.22 Деталей • Пристрої для кріплення оброблюваних # 

28.49.22-50.00 Деталей • Пристрої для кріплення оброблюваних # 

до токарних верстатів (крім 

затискальних пристроїв і арматури 

спеціальної призначеності; комплектів 

стандартних затискальних пристроїв і 
складників арматури) 

28.49.22-70.00 Деталей • Пристрої для кріплення оброблюваних # 

до верстатів і ручних інструментів (крім 

затискальних пристроїв і арматури 

спеціальної призначеності; комплектів 

стандартних затискальних пристроїв і 
складників арматури, пристроїв для 

кріплення оброблюваних деталей до 

токарних верстатів) 

28.49.22-70.00 Деталей • Пристрої для кріплення оброблюваних 

деталей до верстатів і ручних 

інструментів (крім затискальних 

пристроїв і арматури спеціальної 
призначеності; комплектів стандартних 

затискальних пристроїв і складників 

арматури, пристроїв для кріплення 

оброблюваних # до токарних верстатів) 

28.94.30-50.00 Деталей • Машини й устатковання для 

виробництва чи ремонтування взуття 

(зокрема машини для вирівнювання #, 

для розрізання шкіри на форми, машини 

перфорувальні та для проколювання), 

крім швейних машин 

25.73.4 Деталі • # змінні до ручних інструментів з 
механічним урухомлювачем/приводом 

чи без нього, або до верстатів 

25.73.40 Деталі • # змінні до ручних інструментів з 
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механічним урухомлювачем/приводом 

чи без нього, або до верстатів 

25.73.40-81.00 Деталі • # змінні до ручних інструментів з 
робочою частиною з алмазу 

25.73.40-87.00 Деталі • # змінні до ручних інструментів з 
робочою частиною зі спеченого карбіду 

металу (крім незакріплених пластин, 

стрижнів і наконечників зі спеченого 

карбіду металу й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.40-89.00 Деталі • # змінні з інших матеріалів 

25.99.29-83.00 Деталі • Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім 

шлангів ґумових із зовнішнім 

металевим покривом, гнучких труб, 

виготовлених як # механізмів або 

транспортних засобів) 

25.99.29-85.00 Деталі • Труби гнучкі з недорогоцінних металів 

(крім ґумових шлангів із зовнішнім 

металевим покривом, гнучких труб 

(виготовлених як # механізмів або 

транспортних засобів), із заліза чи сталі) 

27.90.12-80.00 Деталі • Арматура ізолювальна, для електричних 

машин або устатковання (крім 

виготовлених зі скла чи кераміки); 

трубки ізоляційні та з'єднувальні # з 
недорогоцінних металів, облицьовані 
ізоляційним матеріалом (крім 

виготовлених зі скла чи кераміки) 

32.50.22 Деталі • Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; 
зуби штучні; # для протезування зубів; 

частини тіла штучні, н. в. і. у. 

32.99.22 Деталі • Частини, оздоблювальні # та 

пристосування до парасольок від дощу й 

від сонця, палиць, палиць-сидінь, 

батогів і подібних виробів 

32.99.22-00.00 Деталі • Частини, оздоблювальні # та 

пристосування до парасольок від дощу й 

від сонця, палиць, палиць-сидінь, 

батогів і подібних виробів 

27.32.13-40.00 Деталями • Провідники електричні, інші, на 

напругу не більше ніж 1000 В, оснащені 
з'єднувальними # 

27.32.13-80.00 Деталями • Провідники електричні, інші, на 

напругу не більше ніж 1000 В, не 
оснащені з'єднувальними # 
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28.49.12-10.00 Деталь • Верстати універсальні для обробляння 

дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, 

твердих пластмас і подібних твердих 

матеріалів, де оброблювану # 

переміщують уручну між операціями 

28.49.12-20.00 Деталь • Верстати універсальні для обробляння 

дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, 

твердих пластмас і подібних твердих 

матеріалів, де оброблювана # 

автоматично переміщується між 

операціями 

20.51.12 Детонатори • Шнури вогнепровідні; шнури 

детонаторні; капсулі; # електричні 

20.51.12-70.00 Детонатори • Капсулі ударні чи детонаторні; запали 

та електричні # 

26.51.20-80.00 Детонації • Радіоапаратура дистанційного 

керування (зокрема для суден, 

безпілотних літаків, ракет, реактивних 

снарядів, іграшок, моделей суден і 
літаків, машин, для # мін) 

23.32.12 Дефлектори • Черепиця покрівельна, ковпаки для 

димарів, #, футеровка до димарів, 

архітектурні оздоби та інші будівельні 
керамічні вироби 

23.32.12-70.00 Дефлектори • Вироби будівельні з глини, 

невогнетривкі (зокрема ковпаки для 

димарів, #, футеровка та блоки до 

димарів, архітектурні оздоби, 

вентиляційні решітки, планки з глини), 

крім труб, водовідводів і подібних 

виробів типу ринв 

24.10.61-10.00 Деформації • Прутки рифлені чи з іншим видом #, з 
нелегованої сталі 

20.60.11 Джгут • # із синтетичних ниток і штапельні 
волокна, не піддані кардо- чи 

гребенечесанню 

20.60.11-50.00 Джгут • #із синтетичних поліпропіленових 

ниток і штапельні волокна з 
поліпропілену, не піддані кардочесанню 

чи гребенечесанню та не оброблені 
іншим способом, для прядіння 

20.60.21 Джгут • # і штучні штапельні волокна, не піддані 
кардо- чи гребенечесанню 

20.60.11-20.00 Джгути • # та волокна з інших поліамідів, не 

піддані кардочесанню чи 
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гребенечесанню та не оброблені іншим 

способом 

20.60.11-30.00 Джгути • # та волокна з поліестеру, не піддані 
кардочесанню чи гребенечесанню та не 
оброблені іншим способом 

20.60.11-40.00 Джгути • # та волокна з акрилу, не піддані 
кардочесанню чи гребенечесанню та не 
оброблені іншим способом 

20.60.11-90.00 Джгути • # синтетичні та штапельні волокна, 
інші, не піддані кардочесанню чи 

гребенечесанню та не оброблені іншим 

способом, для прядіння 

20.60.21-20.00 Джгути • # зі штучних ниток та волокна 

штапельні штучні, з віскози (не піддані 
кардочесанню чи гребенечесанню і не 

оброблені іншим способом, для 

прядіння) 

20.60.21-40.00 Джгути • # зі штучних ниток, з ацетату 

20.60.21-90.00 Джгути • # зі штучних ниток та волокна 

штапельні штучні, інші (не піддані 
кардочесанню чи гребенечесанню і не 

оброблені іншим способом, для 

прядіння) 

10.39.22 Джеми • #, желе плодове, пюре й пасти плодові 
чи горіхові 

10.39.22-30.00 Джеми • #, мармелади, желе, пюре й пасти з 
цитрусових плодів, приготовані 
кулінарним оброблянням (крім готових 

гомогенізованих продуктів) 

10.39.22-90.00 Джеми • #, мармелади, желе, пюре й пасти 

плодові чи горіхові, приготовані 
кулінарним оброблянням (крім готових 

гомогенізованих продуктів з цитрусових 

плодів) 

10.86.10-50.00 Джемів • Продукти готові гомогенізовані з #, 

фруктового желе, мармеладу, 

фруктового чи горіхового пюре та 

фруктових чи горіхових паст 

14.39.10-53.00 Джемпери • # та пуловери легкі тонков'язані з 
коміром-шалькою, коміром-стійкою чи 

коміром-хомутиком, з бавовни 

14.39.10-55.00 Джемпери • # та пуловери легкі тонков'язані з 
коміром-шалькою, коміром-стійкою чи 

коміром-хомутиком, з хімічних волокон 
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14.39.10-61.00 Джемперів • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з 
бавовни (крім легких тонков'язаних # і 
пуловерів з коміром-шалькою, коміром-

стійкою чи коміром-хомутиком) 

14.39.10-62.00 Джемперів • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани жіночі або дівчачі, з бавовни 

(крім легких тонков'язаних # та 
пуловерів з коміром-шалькою, коміром-

стійкою чи коміром-хомутиком) 

14.39.10-71.00 Джемперів • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з 
хімічних волокон (крім легких 

тонков'язаних # і пуловерів з коміром-

шалькою, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 

14.39.10-72.00 Джемперів • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, жіночі або дівчачі, з 
хімічних волокон (крім легких 

тонков'язаних # і пуловерів з коміром-

шалькою, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 

26.40.11 Джерел • Радіоприймачі (крім призначених для 

автомобілів), які можуть функціювати 

без зовнішніх # електроживлення 

26.40.11-00.00 Джерел • Радіоприймачі (крім призначених для 

автомобілів), які можуть функціювати 

без зовнішніх # електроживлення 

26.40.12 Джерел • Радіоприймачі, які не можуть 

функціювати без зовнішніх # 

електроживлення 

27.11.50-40.00 Джерела • # живлення до апаратури зв'язку, 

автоматичних машин для обробляння 

даних і пристроїв до них 

28.24.11-13.00 Джерела • Дрилі ручні електромеханічні, які 
працюють без зовнішнього # живлення 

28.24.11-17.00 Джерела • Дрилі ручні електромеханічні всіх типів 

(крім тих, які працюють без 
зовнішнього # живлення, 

електропневматичних) 

28.24.11-35.00 Джерела • Інструменти ручні електромеханічні, які 
працюють без зовнішнього # живлення 

(крім дрилей, пилок, інструментів, 

використовуваних для роботи з 
текстильними матеріалами) 
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28.24.11-50.00 Джерела • Верстати точильні, шліфувальні та 
стругальні ручні, укомплектовані 
електричним двигуном, які працюють 

від зовнішнього # живлення 

30.20.11 Джерела • Локомотиви залізничні з живленням від 

зовнішнього # електроенергії 

30.20.11-00.00 Джерела • Локомотиви залізничні з живленням від 

зовнішнього # електроенергії 

11.01.10-50.00 Джин • # і ялівцева настоянка 

14.13.24-42.00 Джинсової • Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі, 
з деніму (# тканини) (крім виробничих 

чи професійних) 

14.13.24-48.00 Джинсової • Штани та бриджі, чоловічі або хлопчачі 
з бавовни (крім виготовлених з деніму 

(# тканини), трикотажних) 

14.13.35-42.00 Джинсової • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з 
деніму (# тканини) (крім виробничих чи 

професійних) 

14.13.35-48.00 Джинсової • Штани та бриджі, жіночі або дівчачі, з 
бавовни (крім виготовлених з деніму (# 

тканини), виробничих чи професійних) 

11.01.10-65.00 Джину • Напої спиртні, дистильовані з плодів 

(крім лікерів, #, ялівцевої настоянки; 

виноградного вина чи виноградних 

вичавків) 

11.01.10-80.00 Джину • Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, 

лікери та інші спиртовмісні напої (крім 

спиртних дистильованих напоїв, з 
виноградного вина, виноградних 

вичавків або плодів чи віскі, рому, тафії, 
# та ялівцевої настоянки, спиртних 

напоїв, дистильованих з плодів) 

13.10.26 Джут • # та інші текстильні волокна (крім 

льону, справжніх конопель і рами), 

оброблені, але непрядені 

13.10.26-00.00 Джут • # та інші текстильні волокна (крім 

льону, справжніх конопель і рами), 

оброблені, але непрядені 

13.10.7 Джуту • Пряжа з рослинних текстильних 

волокон, крім бавовни (зокрема з льону, 

#, кокосового волокна та справжніх 

конопель); пряжа паперова 

13.10.72 Джуту • Пряжа із # чи інших текстильних 

луб'яних волокон; пряжа з інших 



стор. 850 з 1807  

рослинних текстильних волокон; пряжа 
паперова 

13.10.72-00.00 Джуту • Пряжа з # чи інших текстильних 

луб'яних волокон; пряжа з інших 

рослинних текстильних волокон; пряжа, 
паперова 

13.20.14 Джуту • Тканини із # та інших текстильних 

луб'яних волокон (крім льону, конопель, 

рами) 

13.20.14-00.00 Джуту • Тканини із # та інших текстильних 

луб'яних волокон (крім льону, конопель, 

рами) 

13.30.11-24.00 Джуту • Фарбування льону, #, інших 

текстильних луб'яних волокон, 

рослинних текстильних волокон і 
паперової пряжі 

13.30.12-40.00 Джуту • Вибілювання тканин з льону, #, інших 

текстильних луб'яних волокон, 

рослинних текстильних волокон і 
паперової пряжі 

13.30.13-40.00 Джуту • Фарбування тканин з льону, #, інших 

текстильних луб'яних волокон, 

рослинних текстильних волокон і 
паперової пряжі 

13.30.14-40.00 Джуту • Нанесення малюнків на тканинах з 
льону, #, інших текстильних луб'яних 

волокон, рослинних текстильних 

волокон і паперової пряжі 

13.30.19-40.00 Джуту • Обробляння кінцеве тканин з льону, #, 

інших текстильних луб'яних волокон, 

рослинних текстильних волокон і 
паперової пряжі (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

13.94.11 Джуту • Шпагат, мотузки, канати та троси, із # 

чи інших текстильних луб'яних волокон 

13.94.11-33.00 Джуту • Шпагат, мотузки, канати чи троси, із 
сизалю чи інших текстильних волокон 

рослин роду Agave, з лінійною 

щільністю не менше ніж 100000 

децитексів, із # чи інших текстильних 

луб'яних волокон і жорстких листових 

волокон (крім шпагату для 

брошурування чи обв'язування тюків) 

13.94.11-90.00 Джуту • Шпагат, мотузки, канати та троси з 
текстильних матеріалів (крім # та інших 
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текстильних луб'яних волокон, сизалю, 

абаки чи інших жорстких листових 

волокон, синтетичних волокон) 

26.30.23-40.00 Дзвінків • Приймачі портативні для # і 
пейджингових повідомлень 

25.99.29-82.00 Дзвони • #, гонги та подібні неелектричні вироби, 

з недорогоцінних металів 

16.29.14 Дзеркал • Рамки дерев'яні до картин, фотографій, 

# або подібних предметів та інші вироби 

з деревини 

16.29.14-20.00 Дзеркал • Рамки дерев'яні до картин, фотографій, 

# або подібних предметів 

23.12.13 Дзеркала • # скляні; вироби ізоляційні 
багатошарові зі скла 

23.12.13-50.00 Дзеркала • # заднього огляду для транспортних 

засобів 

23.12.13-90.00 Дзеркала • # скляні, інші, у рамах чи без рам 

25.99.24 Дзеркала • Статуетки та інші прикраси, рамки до 

фотокарток, картин і подібні рамки, # з 
недорогоцінних металів 

25.99.24-00.00 Дзеркала • Статуетки та інші прикраси, рамки до 

фотокарток, картин і подібні рамки, # з 
недорогоцінних металів 

26.30.40-40.00 Дзеркала • Антени та антенні # всіх видів для 

апаратури підкатегорій 20.40.11, 

20.40.12; частини, придатні для 

використання з ними 

26.70.21 Дзеркала • Листи та пластини з поляризаційного 

матеріалу; лінзи, призми, # й інші 
оптичні елементи (крім елементів з 
оптично необробленого скла), оправлені 
чи неоправлені, не до камер, проекторів, 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

26.70.21-53.00 Дзеркала • Призми, # та інші оптичні елементи, н. 

в. і. у. 

26.70.21-55.00 Дзеркала • Лінзи, призми, # оправлені, виготовлені 
з будь-якого матеріалу, н. в. і. у. 

31.09.12-30.00 Дзеркал-стояків • Меблі дерев'яні до спалень (крім 

фурнітури до шаф, убудовуваних у 

стіни, матрацових каркасів, ламп і 
освітлювальної арматури, #, сидінь) 

31.09.12-50.00 Дзеркал-стояків • Меблі дерев'яні до їдалень і віталень 

(крім #, сидінь) 
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24.10.11 Дзеркальний • Чавун переробний і # у чушках, 

болванках або інших первинних формах 

24.10.11-00.00 Дзеркальний • Чавун переробний і # у чушках, 

болванках або інших первинних формах 

24.10.14 Дзеркального • Гранули та порошки з переробного та # 

чавуну чи зі сталі 

24.10.14-10.00 Дзеркального • Гранули та порошки з переробного та # 

чавуну чи зі сталі 

24.10.14-20.00 Дзеркального • Відходи заліза чи сталі у зливках для 

переплавлення (крім продукції, яка за 

хімічним складом подібна чавуну в 

чушках, # чавуну чи феросплавам) 

20.14.34-10.00 Дибутилортофталати • # та діоктилортофталати 

31.00.12-50.00 Дивани • Меблі для сидіння, оббиті, з дерев'яним 

каркасом (зокрема # з двома кріслами), 

крім обертових сидінь 

28.10.23 Дизелем • Автомобілі з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (# або напівдизелем), 

нові 

29.10.23-53.00 Дизелем • Автофургони житлові з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
компресійним запалюванням (# або 

напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1500 см3, але не 
більше від 2500 см3 

29.10.23-55.00 Дизелем • Автофургони житлові з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
компресійним запалюванням (# або 

напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 2500 см3 

29.10.41 Дизелем • Автомобілі вантажні з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
компресійним запалюванням (# або 

напівдизелем), нові 

29.10.41-40.00 Дизелем • Автомобілі вантажні з двигуном 

внутрішнього згоряння поршневим, з 
компресійним запалюванням (# або 

напівдизелем), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т 
(крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі) 

28.11.13-11.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 
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(# чи напівдизелі) тягові суднові 
потужністю не більше ніж 200 кВт 

28.11.13-15.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) тягові суднові 
потужністю більше ніж 200 кВт, але не 
більше від 1000 кВт 

28.11.13-19.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) тягові суднові 
потужністю більше ніж 1000 кВт 

28.11.13-20.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) для рейкового 

транспорту 

28.11.13-31.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) промислової 
призначеності потужністю не більше 
ніж 15 кВт 

28.11.13-33.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) промислової 
призначеності потужністю більше ніж 

15 кВт, але не більше від 30 кВт 

28.11.13-35.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) промислової 
призначеності потужністю більше ніж 

30 кВт, але не більше від 50 кВт 

28.11.13-37.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) промислової 
призначеності потужністю більше ніж 

50 кВт, але не більше від 100 кВт 

28.11.13-53.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) промислової 
призначеності потужністю більше ніж 

100 кВт, але не більше від 200 кВт 

28.11.13-55.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) промислової 
призначеності потужністю більше ніж 

200 кВт, але не більше від 300 кВт 

28.11.13-57.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 
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поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) промислової 
призначеності потужністю більше ніж 

300 кВт, але не більше від 500 кВт 

28.11.13-73.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) промислової 
призначеності потужністю більше ніж 

500 кВт, але не більше від 1000 кВт 

28.11.13-75.00 Дизелі • Двигуни внутрішнього згоряння 

поршневі з компресійним запалюванням 

(# чи напівдизелі) промислової 
призначеності потужністю більше ніж 

1000 кВт 

30.20.12 Дизель-електричні • Локомотиви # 

30.20.12-00.00 Дизель-електричні • Локомотиви # 

29.10.23-10.00 Дизельним • Автомобілі з # або напівдизельним 

двигуном з об'ємом циліндрів двигуна 

не більше ніж 1500 см3 (крім 

автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, снігоходів, автомобілів 

спеціальних для перевезення гравців у 

гольф і подібних автомобілів) 

29.10.23-30.00 Дизельним • Автомобілі з # або напівдизельним 

двигуном з об'ємом циліндрів двигуна 

більше ніж 1500 см3, але не більше від 

2500 см3 (крім автомобілів для 

перевезення не менше ніж 10 людей., 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів) 

29.10.23-40.00 Дизельним • Автомобілі з # або напівдизельним 

двигуном з об'ємом циліндрів двигуна 

більше ніж 2500 см3 (крім автомобілів 

для перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів) 

29.10.41-10.00 Дизельним • Автомобілі вантажні з # або 

напівдизельним двигуном, з повною 

масою транспортного засобу не більше 
ніж 5 т (крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі) 

29.10.41-30.00 Дизельним • Автомобілі вантажні з # або 

напівдизельним двигуном, з повною 
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масою транспортного засобу більше ніж 

5 т, але не більше від 20 т (зокрема 
фургони), крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на 
бездоріжжі, та тракторів 

20.59.59-90.00 Дизельного • Біопаливо (замінник # пального), 

продукти хімічні, інші, н. в. і. у. 

20.20.19-80.00 Дизенфікувальних • Родентициди та інші регулятори росту 

рослин, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або вироби (крім інсектицидів та # 

засобів) 

20.13.42-40.00 Дикальційфосфат • Гідроортофосфат кальцію (#) 

20.20.19-30.00 Дильдрин • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); # (ISO, INN); диносеб (ISO), 

його солі чи його естери; 

етилендибромід (ISO); етилендихлорид 

(ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол 

(ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), 

зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні 
сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-

метил (ISO); пентахлорфенол (ISO); 

фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-Т (ISO) (2, 4, 

5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її 
солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

23.32.12 Димарів • Черепиця покрівельна, ковпаки для #, 

дефлектори, футеровка до димарів, 

архітектурні оздоби та інші будівельні 
керамічні вироби 

23.32.12 Димарів • Черепиця покрівельна, ковпаки для 

димарів, дефлектори, футеровка до #, 

архітектурні оздоби та інші будівельні 
керамічні вироби 

23.32.12-70.00 Димарів • Вироби будівельні з глини, 

невогнетривкі (зокрема ковпаки для #, 

дефлектори, футеровка та блоки до 

димарів, архітектурні оздоби, 

вентиляційні решітки, планки з глини), 

крім труб, водовідводів і подібних 
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виробів типу ринв 

23.32.12-70.00 Димарів • Вироби будівельні з глини, 

невогнетривкі (зокрема ковпаки для 

димарів, дефлектори, футеровка та 
блоки до #, архітектурні оздоби, 

вентиляційні решітки, планки з глини), 

крім труб, водовідводів і подібних 

виробів типу ринв 

26.51.53-13.00 Диму • Аналізатори газу чи # електронні 

26.51.53-19.00 Диму • Аналізатори газу чи # неелектронні 

26.11.30-27.00 Динамічні • Схеми інтегровані електронні (крім 

схем багатокристальних): пристрої 
запам'ятовувальні прямого доступу # 

20.13.43-10.00 Динатрійкарбонат • # 

20.13.42-30.00 Динатрійфосфати • Моно- чи # 

20.13.42-80.00 Динатрійфосфату • Фосфати (крім гідроортофосфату 

кальцію та моно- чи #); поліфосфати 

(крім трифосфату натрію) 

20.20.12-60.00 Динітроаніліну • Гербіциди на основі похідних #, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або вироби 

20.20.12-90.00 Динітроаніліну • Гербіциди, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або вироби, крім на основі 
феноксифітогормональних продуктів, 

триазинів, амідів, карбаматів, похідних 

#, сечовини, урацилу, 

сульфанілсечовини 

20.20.19-30.00 Диносеб • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); # 

(ISO), його солі чи його естери; 

етилендибромід (150); етилендихлорид 

(180); гептахлор (ISO); гексахлорбензол 

(ISO); 1,2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (HCH (ISO)), 

зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні 
сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-

метил (ISO); пентахлорфенол (ISO); 

фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-T (ISO) (2, 4, 

5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її 
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солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

10.39.24-10.00 Динь • Шкірки плодів цитрусових чи #, свіжі, 
заморожені, сушені чи законсервовані 
для тимчасового зберігання в розсолі, у 

сірчистій воді чи в інших 

консервувальних розчинах 

25.72.13-30.00 Дипломатів • Шпінгалети та рами з шпінгалетами, з 
умонтованими замками, з 
недорогоцінних металів (крім защіпок і 
засувок до дамських сумочок, портфелів 

і #) 

30.30.2 Дирижаблі • Аеростати та #; планери, дельтаплани та 

інші безмоторні літальні апарати 

30.30.20 Дирижаблі • Аеростати та #, планери, дельтаплани та 
інші безмоторні літальні апарати 

30.30.20-00.00 Дирижаблі • Аеростати та #; планери, дельтаплани та 

інші безмоторні літальні апарати 

30.30.50-30.00 Дирижаблів • Пропелери та ґвинти-носії та їхні 
частини до #, планерів та інших 

безмоторних повітряних літальних 

апаратів, вертольотів і літаків 

30.30.50-50.00 Дирижаблів • Шасі та їхні частини до #, планерів, 

дельтапланів та інших безмоторних 

повітряних літальних апаратів, 

вертольотів, літаків, космічних 

літальних апаратів і космічних ракет-
носіїв 

16.29.23-80.00 Диски • Корок агломерований - блоки, плити, 

листи та смуги, плитки будь-якої форми, 

суцільні циліндри чи #, зокрема корок 

агломерований спучений або корок 

палений (крім пробок і заглушок) 

17.29.19-55.00 Диски • Рулони, аркуші та # паперові чи 

картонні, розграфлені для самописних 

приладів 

22.19.20-30.00 Диски • Форми та вироби з невулканізованої 
ґуми, зокрема стрижні, труби, профілі, # 

та кільця (крім стрічок протекторних 

для відновлення шин) 

28.94.51-50.00 Диски • Частини ткацьких верстатів і пристрої 
до них або їхніх допоміжних пристроїв 

(зокрема човники, прядильні # до 

ткацьких верстатів, ремізки та ремізні 
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рамки) 

20.59.53 Дисків • Елементи хімічні у формі # і леговані 
сполуки, призначені для використання в 

електроніці 

20.59.53-00.00 Дисків • Елементи хімічні у формі # і леговані 
сполуки, призначені для використання в 

електроніці 

25.73.60-63.00 Дисків • Ножі та різальні пластини до машин, 

застосовуваних у сільському 

господарстві (крім ножів до плугів і # до 

борен) 

26.11.40-10.00 Дисків • Головки зчитування звуку для # або 

звукових, механічно записаних плівок 

26.80.13 Дисків • Носії для запису, інші, зокрема матриці 
та форми для виготовлювання # 

26.80.13-00.00 Дисків • Носії для запису, інші, зокрема матриці 
та форми для виготовлювання # 

29.32.30-20.00 Дисків • Гальма, гальмівні системи з 
підсилювачами та їхні частини (крім 

колодок і # гальмівних) 

28.49.12-35.00 Дискова • Пилка # для обробляння дерева, пробки, 

кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

25.73.20-95.00 Дискових • Полотна до пилок з робочою частиною 

зі сталі та з інших матеріалів, для 

обробляння металів (крім полотен до 

стрічкових, #, ланцюгових пилок і до 

пилок для прямолінійного різання) 

25.73.20-99.00 Дискових • Полотна до пилок з робочою частиною 

зі сталі та інших матеріалів для 

обробляння матеріалів, інших ніж сталь 

(крім полотен до стрічкових, #, 

ланцюгових пилок і до пилок для 

прямолінійного різання) 

25.73.60-55.00 Дискових • Ножі та різальні пластини до кухонних 

приладів або машин, використовуваних 

у харчовій промисловості (крім # ножів) 

25.93.16-60.00 Дискових • Пружини із заліза чи сталі (крім 

листових пружин та листів до них, 

ґвинтових пружин, спіральних пласких 

пружин, # пружин) 

28.30.32-30.00 Дискових • Борони (крім #) 

28.49.12-37.00 Дискових • Верстати пиляльні для обробляння 
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дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, 

твердих пластмас і подібних твердих 

матеріалів (крім стрічкових і # пилок) 

25.73.60-53.00 Дискові • Ножі # та різальні пластини до 

кухонних приладів або машин, 

використовуваних у харчовій 

промисловості 

25.93.16-55.00 Дискові • Пружини # із заліза чи сталі 

28.30.32-20.00 Дискові • Борони # 

20.16.52-50.00 Диспергованих • Полімери вінілацетату, у первинних 

формах (крім # у воді) 

20.13.13 Дисперсії • Елементи радіоактивні інші, ізотопи та 
їхні сполуки; сплави, #, вироби 

керамічні та суміші, з умістом таких 

елементів, ізотопів або сполук 

20.13.13-00.00 Дисперсії • Елементи радіоактивні інші, ізотопи та 
їхні сполуки; сплави, #, вироби 

керамічні та суміші, з умістом таких 

елементів, ізотопів або сполук 

24.46.1 Дисперсії • Уран природний і його сполуки; сплави, 

# (зокрема металокераміка), керамічні 
продукти та суміші з умістом урану чи 

сполук природного урану 

24.46.10 Дисперсії • Уран природний і його сполуки; сплави, 

# (зокрема металокераміка), керамічні 
продукти та суміші з умістом урану чи 

сполук природного урану 

24.46.10-00.00 Дисперсії • Уран природний і його сполуки; сплави, 

# (зокрема металокераміка), керамічні 
продукти та суміші з умістом урану чи 

сполук природного урану 

26.40.34-60.00 Дисплеї • Відеомонітори з пласким екраном, # 

рідиннокристалічні, плазмові без 
пристроїв настроювання (відеомонітори 

кольорові) (крім обладнаних 

електронно-променевою трубкою) 

28.49.21-40.00 Дисплеїв • Пристрої для кріплення інструментів, 

головки саморозкривальні та кріплення 

деталей, використовувані лише чи 

переважно для виробництва 

напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і # з 
пласким екраном 

28.99.2 Дисплеїв • Машини й апарати, призначені для 
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виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких # 

28.99.5 Дисплеїв • Частини машин і апаратів, призначених 

для виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких #; частини інших машин і 
устатковання спеціальної призначеності 

28.99.20 Дисплеїв • Машини й апарати, призначені для 

виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких # 

28.99.20-60.00 Дисплеїв • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для виробництва # з 
пласким екраном 

28.99.39-45.00 Дисплеїв • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для виробництва чи 

ремонтування масок і фотошаблонів; 

складання напівпровідникових приладів 

або електронних інтегрованих схем; 

підіймання, переміщення, завантаження, 

розвантаження зливків, пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і # з 
пласким екраном 

28.99.51 Дисплеїв • Частини машин і апаратів, призначених 

для виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких # 

28.99.51-00.00 Дисплеїв • Частини машин і апаратів, призначених 

для виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
пласких # 

26.40.6 Дисплея • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного # 
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26.40.60 Дисплея • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного # 

26.40.60-00.00 Дисплея • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного # 

27.90.20-20.00 Дисплеями • Панелі індикаторні з # на рідинних 

кристалах 

26.51.20-80.00 Дистанційного • Радіоапаратура # керування (зокрема 
для суден, безпілотних літаків, ракет, 
реактивних снарядів, іграшок, моделей 

суден і літаків, машин, для детонації 
мін) 

33.20.29-60.00 Дистилювання • Монтування машин і апаратури 

загальної призначеності для зважування, 

фільтрування, #, пакування, наливання у 

пляшки, розбризкування, каландрів 

апаратів пароструминних і 
піскоструминних 

19.20.23 Дистиляти • Оливи мінеральні легкі, легкі #, н. в. і. у. 

19.20.23-00.00 Дистиляти • Оливи мінеральні легкі, легкі #, н. в. і. у. 

19.20.27 Дистиляти • Оливи мінеральні середні; середні #, н. 

в. і. у. 

19.20.27-00.00 Дистиляти • Оливи мінеральні середні; середні #, н. 

в. і. у. 

19.20.29 Дистиляти • Оливи мінеральні мастильні; важкі #, н. 

в. і. у. 

19.20.29-00.00 Дистиляти • Оливи мінеральні мастильні; важкі #, н. 

в. і. у. 

20.53.10-50.00 Дистиляти • Концентрати ефірних олій у жирах, # 

водні й подібні вироби 

11.01.10-20.00 Дистиляцією • Напої спиртні, одержані # виноградного 

вина чи виноградних вичавок 

11.01.10-40.00 Дистиляцією • Ром та інші спиртні напої, одержані # 

ферментованих цукрових або 

тростинних продуктів 

28.29.1 Дистиляційні • Газогенератори, # та фільтрувальні 
апарати 

28.29.11 Дистиляційні • Газогенератори та генератори водяного 
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газу; газогенератори ацетиленові та 
подібні; установки # чи ректифікаційні 

28.29.11-00.00 Дистиляційні • Газогенератори та генератори водяного 

газу; газогенератори ацетиленові та 
подібні; установки # чи ректифікаційні 

20.13.52 Дистильована • Сполуки неорганічні, н. в. і. у., зокрема 
вода #, амальгами, крім амальгам 

дорогоцінних металів 

20.13.52-50.00 Дистильована • Вода # й кондуктометрична та вода 

подібної чистоти 

11.01.9 Дистильованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # алкогольних напоїв 

11.01.10-80.00 Дистильованих • Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, 

лікери та інші спиртовмісні напої (крім 

спиртних # напоїв, з виноградного вина, 

виноградних вичавків або плодів чи 

віскі, рому, тафії, джину та ялівцевої 
настоянки, спиртних напоїв, 

дистильованих з плодів) 

11.01.10-80.00 Дистильованих • Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, 

лікери та інші спиртовмісні напої (крім 

спиртних дистильованих напоїв, з 
виноградного вина, виноградних 

вичавків або плодів чи віскі, рому, тафії, 
джину та ялівцевої настоянки, спиртних 

напоїв, # з плодів) 

11.01.99 Дистильованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # алкогольних напоїв 

11.01.99-00.00 Дистильованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # алкогольних напоїв 

20.13.52-90.00 Дистильованої • Сполуки неорганічні, інші, н. в. і. 
у.(крім # та кондуктометричної води та 

води подібної чистоти, зрідженого 

повітря та стисненого повітря, амальгам 

дорогоцінних металів) 

20.14.31-97.00 Дистильованої • Кислоти монокарбонові жирні технічні 
(крім стеаринової, олеїнової, одержаної 
з талової олії, #) 

20.14.51-33.00 Дитіокарбамати • Тіокарбамати; #; моно-, ди- чи 

тетрасульфіди тіураму; метіонін 

20.20.15-30.00 Дитіокарбаматів • Фунгіциди, бактерициди та протрави 

насіння на основі #, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 
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20.13.41-10.00 Дитіоніти • Сульфіди; полісульфіди, визначеного 

або невизначеного хімічного; # і 
сульфоксилати 

15.20.13-53.00 Дитяче • Взуття повсякденне # (зокрема чоботи 

та черевики, з верхом з натуральної 
шкіри), крім водонепроникного взуття 

та взуття із захисною металевою 

пластинкою) 

14.19.1 Дитячий • Одяг #, спортивні костюми та інший 

одяг, аксесуари та деталі одягу, 

трикотажні 

14.19.2 Дитячий • Одяг #, одяг інший та аксесуари одягу 

інші, з текстильного полотна, крім 

трикотажних 

23.13.11-40.00 Дитячих • Пляшки для напоїв і харчових продуктів 

номінальною місткістю менше ніж 2,5 л 

з безбарвного скла (крім пляшок, 

частково виготовлених зі шкіри або 

покритих шкірою, пляшечок # із 
сосками) 

23.13.11-50.00 Дитячих • Пляшки для напоїв і харчових продуктів 

номінальною місткістю менше ніж 2,5 л 

з незабарвленого скла (крім пляшок, 

частково виготовлених зі шкіри або 

покритих шкірою, пляшечок # із 
сосками) 

30.92.40-50.00 Дитячих • Частини до # колясок 

32.40.39-20.00 Дитячих • Інструменти та іграшкові музичні 
пристрої; іграшки у наборах або 

комплектах (крім наборів для складання 

моделей у масштабі, # конструкторів та 

іграшок для конструювання, наборів 

електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим 

моторчиком; зброя іграшкова 

30.92.4 Дитячі • Коляски # та їхні частини 

30.92.40 Дитячі • Коляски # та їхні частини 

30.92.40-30.00 Дитячі • Коляски # 

32.30.15 Дитячі • Інвентар і устатковання, інші, для занять 

спортом та ігор просто неба; плавальні 
басейни та # плавальні басейни 

32.40.2 Дитячі • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; 

моделі, інші, у зменшеному розмірі, чи 

набори для складання та # конструктори 
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32.40.20 Дитячі • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; 

моделі, інші, у зменшеному розмірі, чи 

набори для складання та # конструктори 

32.40.20-00.00 Дитячі • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; 

моделі, інші, у зменшеному розмірі, чи 

набори для складання та # конструктори 

10.86 Дитячого • Продукти харчові готові гомогенізовані 
для # та дієтичного харчування 

10.86.1 Дитячого • Продукти харчові готові гомогенізовані 
для # та дієтичного харчування 

10.86.9 Дитячого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових гомогенізованих 

харчових продуктів для # та дієтичного 

харчування 

10.86.10 Дитячого • Продукти харчові готові гомогенізовані 
для # та дієтичного харчування 

10.86.10-10.01 Дитячого • Продукти готові гомогенізовані з м'яса 

та м'ясних субпродуктів для # 

харчування 

10.86.10-60.00 Дитячого • Продукти харчові готові складені 
гомогенізовані для # чи дієтичного 

харчування, розфасовані для 

роздрібного продажу у пакування 

масою не більше ніж 250 г 

10.86.10-70.00 Дитячого • Продукти готові для # харчування, 

розфасовані для роздрібного продажу 

(крім готових складених 

гомогенізованих харчових продуктів) 

10.86.99 Дитячого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових гомогенізованих 

харчових продуктів для # та дієтичного 

харчування 

10.86.99-00.00 Дитячого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових гомогенізованих 

харчових продуктів для # та дієтичного 

харчування 

20.59.52-30.00 Дитячого • Пасти для виготовлення моделей; віск 

стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують у стоматології, 
виготовлені на основі гіпсу (зокрема 

пасти для # ліплення) 

20.14.24-33.00 Дифенілолпропан • 4, 4-ізопропілідендифенол (біс фенол A; 

#) і його солі 

29.32.30-36.00 Диференціалом • Мости провідні з #, мости непровідні, 
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їхні частини 

26.51.83 Дифракційних • Частини та приладдя до мікроскопів 

(крім оптичних) і # апаратів 

26.51.83-00.00 Дифракційних • Частини та приладдя до мікроскопів 

(крім оптичних) і # апаратів 

26.51.61 Дифракційні • Мікроскопи (крім оптичних 

мікроскопів) й # апарати 

26.51.61-00.00 Дифракційні • Мікроскопи (крім оптичних 

мікроскопів) й # апарати 

28.13.21-70.00 Дифузійні • Помпи вакуумні роторні поршневі, з 
ковзними лопатями, молекулярні; помпи 

типу Рутс; помпи #, кріогенні та 
адсорбційні 

32.50.21 Дихальна • Інструменти та прилади терапевтичні; 
апаратура # 

32.99.59-10.00 Дихальна • Апаратура # та газові маски (крім 

апаратів респіраторних терапевтичних і 
захисних масок без механічних частин і 
змінних фільтрів) 

32.50.21-80.00 Дихання • Апаратура для озонотерапії, кисневої та 

аерозольної терапії, апаратура для 

штучного # 

20.14.13-15.00 Дихлорметан • # (метиленхлорид) 

20.13.51-25.00 Дихромати • Хромати та #; пероксохромати 

20.13.51-75.00 Дихроматів • Солі оксометалевих та 

пероксометалевих кислот (крім 

хроматів, #, пероксохроматів, 

манганітів, манганатів, перманганатів, 

молібдатів, вольфраматів) 

20.14.43-60.00 Диціандіамід • 1-ціаногуанід (#) 

20.14.43-70.00 Диціандіаміду • Сполуки з нітрильною функційною 

групою (крім акрилонітрилу, 1-

ціаногуаніду (#)) 

20.59.52-10.00 Діагностичними • Реагенти діагностичні або лабораторні 
багатоскладові, зокрема папір, 

просочений чи покритий # чи 

лабораторними реагентами 

21.10.60-50.00 Діагностичної • Кров людська, кров тваринна 

терапевтичної, профілактичної чи # 

призначеності; культури 

мікроорганізмів; токсини (крім 

дріжджів) 
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20.20.15-75.00 Діазинів • Фунгіциди, бактерициди та протрави 

насіння на основі # чи морфолінів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або вироби 

20.14.44-20.00 Діазо- • #, азо- чи азоксисполуки 

20.20.15-60.00 Діазолів • Фунгіциди, бактерициди та протрави 

насіння на основі триазолів чи #, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або вироби 

10.62.11-70.00 Діальдегідний • Декстрини та інші змодифіковані 
крохмалі (зокрема крохмаль 

естерифікований чи етерифікований, 

розчинний, крохмаль попередньо 

желатинізований чи набухівний, 

крохмаль #, крохмаль, оброблений 

формальдегідом чи епіхлорогідрином) 

24.20.2 Діаметра • Труби та трубки зварні, круглого 

поперечного перерізу, зовнішнього # 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.3 Діаметра • Труби та трубки зовнішнього # не 
більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.21 Діаметра • Труби для нафто- та газопроводів, 

зварні, зовнішнього # більше ніж 406,4 

мм, зі сталі 

24.20.21-10.00 Діаметра • Труби для нафто- та газопроводів, 

зварні, прямошовні, зовнішнього # 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.21-50.00 Діаметра • Труби для нафто- та газопроводів, 

зварні, інші, ніж прямошовні, 
зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 

24.20.22 Діаметра • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для буріння нафтових і газових 

свердловин, зварні, зовнішнього # 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.22-00.00 Діаметра • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для буріння нафтових і газових 

свердловин, зварні, зовнішнього # 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.23 Діаметра • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, зварні, зовнішнього # більше 

ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.23-00.00 Діаметра • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, зварні, зовнішнього # більше 

ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 
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24.20.24 Діаметра • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу (наприклад, з відкритим швом, 

клепані чи з'єднані подібним способом), 

зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі, інші 

24.20.24-00.00 Діаметра • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу (наприклад, з відкритим швом, 

клепані чи з'єднані подібним способом), 

зовнішнього # більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі, інші 

24.20.31 Діаметра • Труби для нафто- та газопроводів, 

зварні, зовнішнього # не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі 

24.20.31-10.00 Діаметра • Труби для нафто- та газопроводів, 

зварні, прямошовні чи зі спіральним 

швом, зовнішнього # не більше ніж 

406,4 мм, з нержавкої сталі 

24.20.31-50.00 Діаметра • Труби для нафто- та газопроводів, 

зварні, прямошовні чи зі спіральним 

швом, зовнішнього # не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка 

сталь 

24.20.32 Діаметра • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для буріння нафтових і газових 

свердловин, зварні, зовнішнього # не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.32-10.00 Діаметра • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для буріння нафтових і газових 

свердловин, зварні, зовнішнього # не 

більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі 

24.20.32-50.00 Діаметра • Труби обсадні та помпово-компресорні, 
для буріння нафтових і газових 

свердловин, зварні, зовнішнього # не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 

24.20.33 Діаметра • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, зварні, зовнішнього # не 
більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.33-10.00 Діаметра • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, зварні, зовнішнього # не 
більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі 
(крім труб для нафто- та газопроводів і 
обсадних, помпово-компресорних і 
бурильних труб, для буріння нафтових і 
газових свердловин) 

24.20.33-40.00 Діаметра • Труби та трубки круглого поперечного 
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перерізу, прецизійні, зварні, 
зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.33-70.00 Діаметра • Труби та трубки круглого поперечного 

перерізу, гарячого чи холодного 

формування та зварювання, зовнішнього 

# не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, 
ніж нержавка сталь 

24.20.34 Діаметра • Труби та трубки некруглого 

поперечного перерізу, зварні, 
зовнішнього # не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 

24.20.35 Діаметра • Труби та трубки (наприклад, з 
відкритим швом, клепані чи з'єднані 
подібним способом), зовнішнього # не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.35-00.00 Діаметра • Труби та трубки (наприклад, з 
відкритим швом, клепані чи з'єднані 
подібним способом), зовнішнього # не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

23.19.11-30.00 Діаметром • Скло необроблене у формі кульок або 

стрижнів (крім скляних іграшкових 

кульок, скляних кульок, подрібнених 

після формування, що їх 

використовують як заглушки до 

пляшок, скляних мікросфер # не більше 
ніж 1 мм) 

25.92.13-50.00 Діаметром • Заглушки, затички, ковпачки та 
накривки зі свинцю, заглушки, затички, 

ковпачки та накривки з алюмінію, # 

більше ніж 21 мм 

25.92.13-70.00 Діаметром • Заглушки, затички, ковпачки та 
накривки з недорогоцінних металів 

(крім свинцевих, корончастих пробок, 

алюмінієвих затичок, заглушок, 

ковпачків і накривок, # більше ніж 21 

мм) 

25.93.13-20.00 Діаметром • Решітки, сітки та огорожі, зварені в 

точках перетину, виготовлені з дроту # 

не менше ніж 3 мм, з площею вічка 100 

см2 (зокрема з паперовою підкладкою, 

використовувані для цементування та 

оштукатурювання) 

25.93.13-30.00 Діаметром • Решітки, сітки та огорожі, зварені в 

точках перетину, виготовлені з дроту # 

менше ніж 3 мм (зокрема з паперовою 
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підкладкою, використовувані для 

цементування та оштукатурювання) 

25.94.11-83.00 Діаметром • Гайки із заліза чи сталі, з # отвору не 
більше ніж 6 мм, виточені з брусків, 

прутків, профілів або дроту з суцільним 

перерізом 

25.94.11-85.00 Діаметром • Гайки з нержавкої сталі (крім виточених 

з брусків, прутків, профілів або дроту 

суцільного перерізу, з # отвору не 
більше ніж 6 мм) 

25.94.11-87.00 Діаметром • Гайки із заліза чи сталі (зокрема 

самостопорні гайки), крім виготовлених 

з нержавкої сталі, виточених з брусків, 

прутків, профілів або дроту суцільного 

перерізу, з # отвору не більше ніж 6 мм 

28.13.14-20.00 Діаметром • Помпи ротородинамічні з # випускного 

патрубка не більше ніж 15 мм 

28.13.14-30.00 Діаметром • Помпи відцентрові з # випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, відцентрові 
канальні, відкрито-вихрові, вихрові 

28.13.14-51.00 Діаметром • Помпи відцентрові з # випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з одним вхідним 

робочим колесом, моноблокові 

28.13.14-53.00 Діаметром • Помпи відцентрові з # випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, 

одноступінчасті, з одним вхідним 

робочим колесом, інші 

28.13.14-55.00 Діаметром • Помпи відцентрові з # випускного 

патрубка більше 15 мм, одноступінчасті, 
з двома вхідними робочими колесами, 

моноблокові 

28.13.14-60.00 Діаметром • Помпи відцентрові з # випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, 

багатоступінчасті (зокрема з 
автоматичною заливкою) 

20.15.72 Діамонійфосфат • Гідроортофосфат діамонію (#) 

20.15.72-00.00 Діамонійфосфат • Гідроортофосфат діамонію (#) 

20.15.72 Діамонію • Гідроортофосфат # (діамонійфосфат) 

20.15.72-00.00 Діамонію • Гідроортофосфат # (діамонійфосфат) 

32.50.13-55.00 Діатермії • Апаратура для # (крім ультразвукової) 

28.13.12-80.00 Діафрагмові • Помпи об'ємні поршневі з кривошипно-

шатунним механізмом, # 
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14.12.30-23.00 Дівчачий • Одяг жіночий або #, інший, з бавовни чи 

хімічних волокон, виробничий чи 

професійний 

14.13.3 Дівчачий • Одяг верхній інший, жіночий і # 

14.19.22-20.00 Дівчачий • Одяг жіночий або #, інший, н. в. і. у. 

(зокрема жилети, спортивні костюми та 

костюми для бігу), крім трикотажних 

лижних костюмів 

20.14.63-33.00 Діголь • 2, 2-оксидіетанол (діетиленгліколь; #) 

27.11.41 Діелектриком • Трансформатори з рідинним # 

28.21.13 Діелектричне • Печі електричні, промислові чи 

лабораторні; устатковання нагрівальне 
індукційне чи # 

28.21.13-55.00 Діелектричне • Печі електричні промислові чи 

лабораторні, устатковання індукційне 

чи # для термічного обробляння 

(зокрема топки та діелектричні печі), 
крім печей опору, печей з 
інфрачервоним випромінюванням 

28.21.14-70.00 Діелектричних • Частини промислових або 

лабораторних, електричних, 

індукційних чи # печей, або 

нагрівального устатковання 

27.11.41-20.00 Діелектричні • Трансформатори рідинні # потужністю 

не більше ніж 650 кВ•А 

27.11.41-50.00 Діелектричні • Трансформатори рідинні # потужністю 

більше ніж 650 кВ•А, але не більше від 

10000 кВ•А 

27.11.41-80.00 Діелектричні • Трансформатори рідинні # потужністю 

більше ніж 10000 кВ•А 

28.21.13-55.00 Діелектричні • Печі електричні промислові чи 

лабораторні, устатковання індукційне 

чи діелектричне для термічного 

обробляння (зокрема топки та # печі), 
крім печей опору, печей з 
інфрачервоним випромінюванням 

20.14.42-35.00 Діетаноламін • # і його солі 

20.14.42-39.00 Діетаноламіну • Аміноспирти, їхні ефіри та естери лише 
з однією кисневою функційною групою 

та їхні солі, крім моноетаноламіну та 
його солей, # та його солей, 

триетаноламіну та його солей 

20.14.63-33.00 Діетиленгліколь • 2, 2-оксидіетанол (#; діголь) 
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20.14.63-10.00 Діетилового • Ефіри ациклічні та їхні галогено-, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні (крім 

# ефіру) 

10.86 Дієтичного • Продукти харчові готові гомогенізовані 
для дитячого та # харчування 

10.86.1 Дієтичного • Продукти харчові готові гомогенізовані 
для дитячого та # харчування 

10.86.9 Дієтичного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових гомогенізованих 

харчових продуктів для дитячого та # 

харчування 

10.86.10 Дієтичного • Продукти харчові готові гомогенізовані 
для дитячого та # харчування 

10.86.10-10.02 Дієтичного • Продукти готові гомогенізовані з м'яса, 

м'ясних субпродуктів чи крові для # 

харчування 

10.86.10-60.00 Дієтичного • Продукти харчові готові складені 
гомогенізовані для дитячого чи # 

харчування, розфасовані для 

роздрібного продажу у пакування 

масою не більше ніж 250 г 

10.86.99 Дієтичного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових гомогенізованих 

харчових продуктів для дитячого та # 

харчування 

10.86.99-00.00 Дієтичного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових гомогенізованих 

харчових продуктів для дитячого та # 

харчування 

28.12.11 Дії • Двигуни гідравлічні та пневматичні 
лінійної # (циліндри) 

28.12.11-80.00 Дії • Урухомлювачі/приводи силові 
пневматичні лінійної # (зокрема 
циліндри) 

28.22.17 Дії • Підіймачі та конвеєри безперервної # 

пневматичні та інші для товарів і 
матеріалів 

28.22.17-50.00 Дії • Підіймачі та конвеєри безперервної # 

ківшові для переміщування товарів і 
матеріалів 

28.22.17-70.00 Дії • Підіймачі та конвеєри безперервної # 

стрічкові для переміщування товарів і 
матеріалів 
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28.22.17-95.00 Дії • Підіймачі та конвеєри безперервної # 

для переміщування товарів і матеріалів 

(крім пневматичних, призначених для 

використання під землею, ківшових, 

стрічкових, роликових) 

28.24.12-40.00 Дії • Інструменти ручні пневматичні, 
ротаційні (зокрема скомбіновані 
обертові та ударної #) 

28.92.11 Дії • Елеватори та конвеєри безперервної # 

для підземних робіт 

28.92.11-00.00 Дії • Елеватори та конвеєри безперервної # 

для підземних робіт 

29.31.22 Дії • Стартери та стартер-генератори 

подвійної #, генератори інші та інше 

устатковання 

29.31.22-30.00 Дії • Стартери та стартер-генератори 

подвійної # 

29.31.22-50.00 Дії • Генератори для двигунів внутрішнього 

згоряння (зокрема генератори 

постійного струму та генератори 

змінного струму), крім генераторів 

подвійної # 

28.41.40-30.00 Ділильних • Частини металорізальних верстатів і 
пристрої до них (крім пристроїв для 

кріплення інструментів і 
саморозкривальних головок, кріплень 

деталей, # головок та інших спеціальних 

пристроїв для верстатів) 

28.41.40-50.00 Ділильних • Частини верстатів для формування 

металів і пристрої до них (крім 

пристроїв для кріплення інструментів і 
саморозкривальних головок, кріплень 

деталей, # головок та інших спеціальних 

пристроїв для верстатів) 

28.49.23 Ділильні • Головки # та інші спеціальні пристрої 
до верстатів 

28.49.23-00.00 Ділильні • Головки # та інші спеціальні пристрої 
до верстатів 

32.50.22-39.71 Ділянки • Засоби для захисту # ліктьового суглоба 
чи верхньої кінцівки (зокрема 

налокітники) 

32.50.22-39.73 Ділянки • Засоби для захисту # колінного суглоба 
чи нижньої кінцівки (зокрема 

наколінники) 
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26.11.2 Діоди • # та транзистори 

26.11.21 Діоди • #; транзистори; тиристори, діодні 
тиристори, триодні тиристори 

26.11.21-20.00 Діоди • # напівпровідникові 

26.11.22 Діоди • Пристрої напівпровідникові; # 

світловипромінювальні; кристали 

п'єзоелектричні складені; їхні частини 

26.11.22-20.00 Діоди • # напівпровідникові 
світловипромінювальні 

26.11.22-60.00 Діодів • Пристрої напівпровідникові, інші (крім 

напівпровідникових фоточутливих 

пристроїв, фотогальванічних елементів, 

тиристорів, діодних тиристорів, 

триодних тиристорів, транзисторів і 
світловипромінювальних #) 

26.11.40-70.00 Діодів • Частини #, транзисторів і подібних 

напівпровідникових пристроїв, 

фоточутливих напівпровідникових 

пристроїв і фотогальванічних елементів, 

світловипромінювальних діодів і 
п'єзоелектричних складених кристалів 

26.11.40-70.00 Діодів • Частини діодів, транзисторів і подібних 

напівпровідникових пристроїв, 

фоточутливих напівпровідникових 

пристроїв і фотогальванічних елементів, 

світловипромінювальних # і 
п'єзоелектричних складених кристалів 

26.70.23 Діодів • Пристрої на рідинних кристалах; лазери, 

крім лазерних #; прилади та 
інструменти оптичні, інші, н. в. і. у. 

26.70.23-30.00 Діодів • Лазери (крім лазерних #, машин і 
пристроїв, об'єднаних з лазерами) 

26.70.25 Діодів • Частини та приладдя до пристроїв на 
рідинних кристалах, лазерів (крім 

лазерних #), інших оптичних приладів 

та інструментів, н. в. і. у. 

26.70.25-00.00 Діодів • Частини та приладдя до пристроїв на 
рідинних кристалах, лазерів (крім 

лазерних #), інших оптичних приладів 

та інструментів, н. в. і. у. 

26.11.22-60.00 Діодних • Пристрої напівпровідникові, інші (крім 

напівпровідникових фоточутливих 

пристроїв, фотогальванічних елементів, 

тиристорів, # тиристорів, триодних 

тиристорів, транзисторів і 
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світловипромінювальних діодів) 

26.11.21 Діодні • Діоди; транзистори; тиристори, # 

тиристори, триодні тиристори 

26.11.21-80.00 Діодні • Тиристори напівпровідникові, # 

тиристори, триодні тиристори 

20.11.12 Діоксид • # вуглецю та інші неорганічні 
кисневмісні сполуки неметалів 

20.11.12-30.00 Діоксид • # вуглецю 

20.12.19-50.00 Діоксид • Оксид і гідроксид літію, оксид і 
гідроксид ванадію, оксид і гідроксид 

нікелю, оксиди германію та # цирконію 

20.13.24 Діоксид • Хлорид водню; олеум; пентаоксид 

фосфору; кислоти неорганічні, інші; # 

кремнію та сірки 

20.13.24-75.00 Діоксид • # кремнію 

20.13.24-77.00 Діоксид • # сірки 

10.39.24-30.00 Діоксидом • Плоди та горіхи, інші, законсервовані 
для тимчасового зберігання # сірки чи в 

розсолі, у сірчистій воді чи в інших 

консервувальних розчинах, але 
непридатні для безпосереднього 

вживання в їжу 

11.02.12-15.00 Діоксидом • Вино (сусло виноградне), бродіння 

якого запобігли чи зупинили доданням 

спирту, з надмірним тиском, 

зумовленим розчиненим # вуглецю, не 
менше ніж 1 бар, але менше від 3 бар і 
температурою 20° C (крім ігристого 

вина) 

20.11.12-90.00 Діоксиду • Сполуки неметалів кисневмісні 
неорганічні (крім триоксиду сірки 

(сірчаного ангідриду); триоксиду 

миш'яку, оксиду азоту, # кремнію, 

діоксиду сірки, діоксиду вуглецю) 

20.11.12-90.00 Діоксиду • Сполуки неметалів кисневмісні 
неорганічні (крім триоксиду сірки 

(сірчаного ангідриду); триоксиду 

миш'яку, оксиду азоту, діоксиду 

кремнію, # сірки, діоксиду вуглецю) 

20.11.12-90.00 Діоксиду • Сполуки неметалів кисневмісні 
неорганічні (крім триоксиду сірки 

(сірчаного ангідриду); триоксиду 

миш'яку, оксиду азоту, діоксиду 

кремнію, діоксиду сірки, # вуглецю) 
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20.12.24-15.00 Діоксиду • Пігменти та препарати, виготовлені на 
основі # титану з умістом не менше ніж 

80 мас. % діоксиду титану 

20.12.24-15.00 Діоксиду • Пігменти та препарати, виготовлені на 
основі діоксиду титану з умістом не 
менше ніж 80 мас. % # титану 

20.12.24-19.00 Діоксиду • Пігменти та препарати, виготовлені на 
основі # титану (крім пігментів і 
препаратів з умістом не менше ніж 80 

мас. % діоксиду титану) 

20.12.24-19.00 Діоксиду • Пігменти та препарати, виготовлені на 
основі діоксиду титану (крім пігментів і 
препаратів з умістом не менше ніж 80 

мас. % # титану) 

20.14.34-10.00 Діоктилортофталати • Дибутилортофталати та # 

20.14.23 Діоли • #, спирти багатоатомні, спирти циклічні 
та їхні похідні 

20.14.23-39.00 Діоли • # та багатоатомні спирти (крім 

етиленгліколю та пропіленглюколю, О-

глюциту) 

25.73.30-25.00 Діркопроколювачів • Труборізи, болторізи, пробійники та 
подібні інструменти (крім пробійників і 
напилків до верстатів, металорізальних 

верстатів, офісних #, пристроїв для 

пробивання квитків) 

18.12.14-21.00 Дітей • Друкування книжок для #, книжки для 

малювання та розфарбовування 

32.40.31 Дітей • Іграшки на колесах для катання #; 

коляски для ляльок 

32.40.31-00.00 Дітей • Іграшки на колесах для катання #; 

коляски для ляльок 

10.89.19-40.21 Добавками • Кислота молочна харчова з буферними # 

20.55.55-90.00 Добавки • # апретувальні, носії барвників та інші 
препарати, н. в. і. у. 

20.59.55 Добавки • # апретувальні, носії барвників, що їх 

використовують для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, і 
подібна продукція 

20.59.55-50.00 Добавки • # апретувальні, носії барвників на 

основі крохмалистих речовин 

20.59.55-70.00 Добавки • # апретувальні та інші препарати, 

використовувані у текстильній 

промисловисті 
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20.59.55-80.00 Добавки • # апретувальні та інші препарати, 

використовувані у паперовій 

промисловисті 

20.15.9 Добрив • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і азотовмісних сполук 

20.15.99 Добрив • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і азотовмісних сполук 

20.15.99-00.00 Добрив • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # і азотовмісних сполук 

28.30.34 Добрив • Розкидачі та розподільники органічних і 
мінеральних # 

28.30.34-30.00 Добрив • Розподільники мінеральних і хімічних # 

для підготовляння ґрунтів 

28.30.34-50.00 Добрив • Розкидачі та розподільники органічних і 
мінеральних # (крім розподільників 

мінеральних і хімічних добрив) 

28.30.34-50.00 Добрив • Розкидачі та розподільники органічних і 
мінеральних добрив (крім 

розподільників мінеральних і хімічних 

#) 

20.1 Добрива • Речовини хімічні основні, # та 

азотовмісні сполуки, пластмаси й 

синтетичний каучук у первинних 

формах 

20.15 Добрива • # та азотовмісні сполуки 

20.15.3 Добрива • # азотні, мінеральні чи хімічні 

20.15.4 Добрива • # фосфатні, мінеральні або хімічні 

20.15.5 Добрива • # фосфатні, мінеральні або хімічні 

20.15.7 Добрива • #, н. в. і. у. 

20.15.8 Добрива • # рослинного чи тваринного 

походження, н. в. і. у. 

20.15.39 Добрива • # та суміші азотні, інші 

20.15.39-90.00 Добрива • # хімічні чи мінеральні, азотні, н. в. і. у. 

20.15.49 Добрива • # фосфатні, інші 

20.15.49-00.00 Добрива • # фосфатні, інші 

20.15.59 Добрива • # калійні, інші 

20.15.59-00.00 Добрива • # калійні, інші 

20.15.71 Добрива • # мінеральні або хімічні з умістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та 
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калію 

20.15.71-30.00 Добрива • # з умістом азоту, фосфору та калію не 

менше ніж 10 мас. % в перерахунку на 

чистий азот 

20.15.71-80.00 Добрива • # з умістом азоту, фосфору та калію 

менше ніж 10 мас. % в перерахунку на 

чистий азот 

20.15.74 Добрива • # мінеральні чи хімічні з умістом двох 

поживних елементів: азоту та фосфору 

20.15.74-00.00 Добрива • # мінеральні чи хімічні з умістом двох 

поживних елементів: азоту та фосфору 

20.15.75 Добрива • # мінеральні чи хімічні з умістом двох 

поживних елементів: азоту та калію 

20.15.75-00.00 Добрива • # мінеральні чи хімічні з умістом двох 

поживних елементів: азоту та калію 

20.15.79 Добрива • # мінеральні чи хімічні з умістом двох 

чи трьох поживних елементів (азот, 
фосфат, калій), н. в. і. у. 

20.15.79-30.00 Добрива • # мінеральні чи хімічні з умістом двох 

чи трьох поживних елементів (азот, 
фосфат, калій), у таблетках чи в 

подібній формі або в пакуваннях масою 

брутто не більше ніж 10 кг 

20.15.79-80.00 Добрива • #, інші, н. в. і. у. 

20.15.80 Добрива • # рослинного чи тваринного 

походження, н. в. і. у. 

20.15.80-00.00 Добрива • # рослинного чи тваринного 

походження, н. в. і. у. 

20.15.35 Добривами • Суміші нітрату амонію з карбонатом 

кальцію чи іншими неорганічними 

речовинами, що не є # 

28.92.12 Добування • Машини врубові для # вугілля чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі 
машини; машини бурильні чи 

прохідницькі, інші 

28.92.12-33.00 Добування • Машини врубові для # вугілля чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі 
машини, самохідні 

28.92.12-35.00 Добування • Машини врубові для # вугілля чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі 
машини, інші (крім самохідних) 

28.92.12-55.00 Добування • Машини бурильні чи прохідницькі 
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(зокрема встановлені на платформах, 

використовувані для # нафти та 
природного газу), крім самохідних 

28.41.24-30.00 Довбальних • Верстати зуборізальні, зубошліфувальні 
або зубообробчі для обробляння металу, 

металокераміки чи керметів (крім 

верстатів пиляльних, # і 
протягувальних) 

28.41.24-90.00 Довбальні • Верстати пиляльні, поздовжньо-

стругальні або # та інші верстати, які 
працюють з видаленням металу або 

кераміки, н. в. і. у. 

28.49.12-67.00 Довбальні • Верстати свердлильні та # для 

обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

24.10.21-21.00 Довгасті • Зливки, інші первинні форми та # 

напівфабрикати для безшовних труб 

32.99.24-50.00 Довжини • Зубці ланцюжкові, повзунки, кінцеві 
затискачі та тасьма будь-якої # із 
закріпленими на них зубцями до 

застібок-змійок 

28.41.23-85.00 Доводжувальні • Верстати хонінгувальні чи # для 

обробляння металу 

28.25.12-70.00 Доводжувачі • Установки для кондиціювання повітря 

без умонтованої холодильної установки; 

централізовані установки для 

кондиціювання повітря; # зі змінною та 

постійною витратою повітря, 

вентиляторні доводжувачі (фанкойли) 

28.25.12-70.00 Доводжувачі • Установки для кондиціювання повітря 

без умонтованої холодильної установки; 

централізовані установки для 

кондиціювання повітря; доводжувачі зі 
змінною та постійною витратою 

повітря, вентиляторні # (фанкойли) 

20.41.43 Доглядання • Засоби полірувальні та креми для # за 
взуттям, меблями, підлогами, кузовами 

автомобілів, склом або металом 

20.41.43-30.00 Доглядання • Засоби полірувальні, креми та подібні 
препарати для # за взуттям або шкірою 

(крім штучних і готових восків) 

20.41.43-50.00 Доглядання • Засоби полірувальні, креми та подібні 
препарати для # за дерев'яними 

меблями, підлогами чи іншими 
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дерев'яними поверхнями (крім штучних 

і готових восків) 

20.42.15 Догляду • Засоби косметичні для макіяжу шкіри 

чи # за шкірою (зокрема сонцезахисні 
препарати), н. в. і. у. 

20.42.15-00.00 Догляду • Засоби косметичні для макіяжу шкіри 

чи # за шкірою (зокрема сонцезахисні 
препарати), н. в. і. у. 

32.91.11-50.00 Догляду • Щітки, інші, для прибирання доріг, 
домашнього господарства та # за 
тваринами 

10.32.19-20.00 Додання • Сік з будь-яких фруктів чи овочів 

одного виду, неконцентрований, 

неферментований та без # спирту (крім 

апельсинового, грейпфрутового, 

ананасового, томатного, виноградного 

та яблучного соків) 

10.39.15 Додання • Квасоля законсервована, без # оцту чи 

оцтової кислоти, крім готових овочевих 

страв 

10.39.15-00.00 Додання • Квасоля законсервована, без # оцту чи 

оцтової кислоти, крім готових овочевих 

страв 

10.39.16 Додання • Горох законсервований, без # оцту чи 

оцтової кислоти, крім готових овочевих 

страв 

10.39.16-00.00 Додання • Горох законсервований, без # оцту чи 

оцтової кислоти, крім готових овочевих 

страв 

10.39.17 Додання • Овочі, інші (крім картоплі), 
законсервовані, без # оцту чи оцтової 
кислоти, крім готових овочевих страв 

10.51.11-33.00 Додання • Молоко з умістом жиру не більше ніж 1 

мас. %, неконцентроване, без # цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом не більше 

ніж 2 л 

10.51.11-37.00 Додання • Молоко з умістом жиру не більше ніж 1 

мас. %, неконцентроване, без # цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом більше 
ніж 2 л 

10.51.11-42.00 Додання • Молоко з умістом жиру більше ніж 1 

мас. %, але не більше від 6 мас. %, 

неконцентроване, без # цукру чи інших 
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підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом не більше 

ніж 2 л 

10.51.11-48.00 Додання • Молоко з умістом жиру більше ніж 1 

мас. %, але не більше від 6 мас. %, 

неконцентроване, без # цукру чи інших 

підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом більше 
ніж 2 л 

10.51.12-10.00 Додання • Вершки з умістом жиру більше ніж 6 

мас. %, але не більше від 21 мас. %, 

неконцентровані, без # цукру чи інших 

підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом не більше 

ніж 2 л 

10.51.12-20.00 Додання • Вершки з умістом жиру більше ніж 6 

мас. %, але не більше від 21 мас. %, 

неконцентровані, без # цукру чи інших 

підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом більше 
ніж 2 л 

10.51.12-30.00 Додання • Вершки з умістом жиру більше ніж 21 

мас. %, неконцентровані, без # цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом не більше 

від 2 л 

10.51.12-40.00 Додання • Вершки з умістом жиру більше ніж 21 

мас. %, неконцентровані, без # цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом більше 
ніж 2 л 

10.51.51 Додання • Молоко та вершки, концентровані, з 
доданням чи без # цукру або іншого 

підсолоджувача, не в твердих формах 

10.62.13-10.00 Додання • Глюкоза та сироп глюкози (без # 

ароматизаторів чи барвників) 

10.62.13-20.00 Додання • Фруктоза хімічно чиста у твердій формі; 
фруктоза та сироп фруктози, з умістом у 

сухому стані більше ніж 50 % фруктози; 

ізоглюкоза (без # ароматизаторів чи 

барвників) 

10.62.13-30.00 Додання • Мальтодекстрин і сироп 

мальтодекстрину (без # ароматизаторів 

чи барвників) 

10.81.12 Додання • Цукор тростинний чи буряковий, 

очищений (сахароза), у твердих формах, 
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без # ароматизаторів чи барвників 

10.82.13 Додання • Какао-порошок, без # цукру чи інших 

підсолоджувачів 

10.82.13-00.00 Додання • Какао-порошок, без # цукру чи інших 

підсолоджувачів 

16.21.14-23.00 Додання • Плити деревноволокнисті середньої 
густини (MDF), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням чи 

без # смол або інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки не 
більше ніж 5 мм 

16.21.14-26.00 Додання • Плити деревноволокнисті середньої 
густини (MDF), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без # смол чи інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки більше 

ніж 5 мм, але не більше від 9 мм 

16.21.14-29.00 Додання • Плити деревноволокнисті середньої 
густини (МDF), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без # смол чи інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки більше 

ніж 9 мм 

16.21.14-43.00 Додання • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої густини 

(MDF)), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без # смол чи інших сполучних 

органічних речовин, густиною більше 
ніж 0,8 г/см3 

16.21.14-46.00 Додання • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої густини 

(MDF)), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без # смол чи інших сполучних 

органічних речовин, густиною більше 
ніж 0,5 г/см3, але не більше від 0,8 г/см3 

16.21.14-49.00 Додання • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої густини 

(MDF)), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з доданням або 

без # смол чи інших сполучних 

органічних речовин, не більше ніж 0,5 

г/см3 

10.39.17-40.00 Доданням • Овочі та суміші овочів, заморожені 
(крім готових овочевих страв, 



стор. 882 з 1807  

заморожених, кулінарно необроблених, 

або оброблених парою чи кип'ятінням у 

воді, або законсервованих з # оцту чи 

оцтової кислоти овочів і сумішей 

овочів) 

10.39.18 Доданням • Овочі (крім картоплі), плоди, горіхи та 

інші їстівні частини рослин, приготовані 
чи законсервовані з # оцту чи оцтової 
кислоти 

10.39.18-00.00 Доданням • Овочі (крім картоплі), плоди, горіхи та 

інші їстівні частини рослин, приготовані 
чи законсервовані з # оцту чи оцтової 
кислоти 

10.51.51 Доданням • Молоко та вершки, концентровані, з # 

чи без додання цукру або іншого 

підсолоджувача, не в твердих формах 

10.51.52-45.00 Доданням • Йогурт рідинний ароматизований чи 

сквашене молоко (кефір; сметана; 

йогурт й інші ферментовані продукти, 

ароматизовані чи з # плодів, горіхів або 

какао) 

10.51.55-30.00 Доданням • Сироватка молочна та змодифікована 
молочна сироватка в порошку, гранулах 

чи інших твердих формах, 

концентрована, неконцентрована чи з # 

підсолоджувача 

10.51.55-60.00 Доданням • Сироватка молочна та змодифікована 
молочна сироватка в рідинній чи 

пастоподібній формах; концентрована, 

неконцентрована чи з # підсолоджувача 

10.81.13 Доданням • Цукор тростинний чи буряковий, 

очищений з # ароматизаторів чи 

барвників; цукор кленовий і кленовий 

сироп 

10.81.13-00.00 Доданням • Цукор тростинний чи буряковий, 

очищений з # ароматизаторів чи 

барвників; цукор кленовий і кленовий 

сироп 

10.82.14 Доданням • Какао-порошок, з # цукру чи інших 

підсолоджувачів 

10.82.14-00.00 Доданням • Какао-порошок, з # цукру чи інших 

підсолоджувачів 

10.82.22-35.00 Доданням • Шоколад, у блоках, плитках чи брусках 

з # зерна зернових культур, плодів або 

горіхів (крім шоколаду з начинкою, 
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шоколадного печива) 

11.02.12-15.00 Доданням • Вино (сусло виноградне), бродіння 

якого запобігли чи зупинили # спирту, з 
надмірним тиском, зумовленим 

розчиненим діоксидом вуглецю, не 
менше ніж 1 бар, але менше від 3 бар і 
температурою 20° C (крім ігристого 

вина) 

11.02.12-17.00 Доданням • Вино (сусло виноградне), високоякісне, 
вироблене в певних регіонах, бродіння 

якого запобігли чи зупинили # спирту, 

міцністю не більше ніж 15 об. %, крім 

вина білого та ігристого 

11.02.12-19.00 Доданням • Вино та сусло виноградне, бродіння 

якого запобігли чи зупинили # спирту, 

міцністю не більше ніж 15 об. % (крім 

високоякісних білих та ігристих вин, 

вироблених у певних регіонах) 

11.07.19-30.00 Доданням • Води з # цукру, інших підсолоджувачів 

чи ароматизовані (зокрема мінеральні та 
газовані) 

16.21.14-23.00 Доданням • Плити деревноволокнисті середньої 
густини (MDF), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з # чи без 
додання смол або інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки не 
більше ніж 5 мм 

16.21.14-26.00 Доданням • Плити деревноволокнисті середньої 
густини (MDF), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з # або без 
додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки більше 

ніж 5 мм, але не більше від 9 мм 

16.21.14-29.00 Доданням • Плити деревноволокнисті середньої 
густини (МDF), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з # або без 
додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, завтовшки більше 

ніж 9 мм 

16.21.14-43.00 Доданням • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої густини 

(MDF)), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з # або без 
додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, густиною більше 
ніж 0,8 г/см3 
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16.21.14-46.00 Доданням • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої густини 

(MDF)), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з # або без 
додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, густиною більше 
ніж 0,5 г/см3, але не більше від 0,8 г/см3 

16.21.14-49.00 Доданням • Плити деревноволокнисті (крім плит 

деревноволокнистих середньої густини 

(MDF)), з деревини чи інших 

здерев'янілих матеріалів, з # або без 
додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, не більше ніж 0,5 

г/см3 

23.19.11-50.00 Доданого • Труби скляні необроблені (зокрема 
труби з умістом флуорисцентного 

матеріалу, # до маси), крім труб, 

покритих з внутрішньої частини 

флуорисцентним матеріалом 

20.14.34 Додатковими • Кислоти ароматичні полікарбонові та 
карбонові з # кисневмісними 

функційними групами; їхні похідні, крім 

саліцилової кислоти та її солей 

27.52.11-13.00 Додатковими • Прилади для приготування та 
підігрівання їжі, побутові, з духовкою, 

залізні чи сталеві, на газовому паливі 
(зокрема з # котлами для центрального 

опалення, окремими духовками для 

газового та інших видів палива) 

27.52.11-15.00 Додатковими • Прилади для приготування та 
підігрівання їжі, побутові, залізні чи 

сталеві, на газовому паливі (зокрема з # 

котлами для центрального опалення, для 

газового та інших видів палива, без 
духовки) 

15.11.41-50.00 Додатково • Шкіра зі шкур овець або ягнят, без 
вовняного покриву, вичинена під 

пергамент або # оброблена після 

дублення (крім замші, лакової шкіри, 

ламінованої лакової та металізованої 
шкіри) 

15.11.42-50.00 Додатково • Шкіра зі шкур кіз або козенят, без 
волосяного покриву, вичинена під 

пергамент або # оброблена після 

дублення (крім замші, лакової шкіри, 

ламінованої лакової та металізованої 
шкіри) 
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15.11.43-50.00 Додатково • Шкіра зі шкур свиней, без волосяного 

покриву, вичинена під пергамент або # 

оброблена після дублення (крім лакової 
шкіри, ламінованої лакової та 
металізованої шкіри) 

15.11.42-30.00 Додублена • Шкіра зі шкур кіз або козенят, без 
волосяного покриву, дублена чи #, але 
без подальшого оброблення (крім 

замші) 

32.99.42-30.00 Дозаправляння • Частини сигаретних та інших 

запальничок (крім кременів, ґнотів, 

палива в ампулах, пляшках, банках чи 

інших умістинах, використовуване для 

заправляння чи # сигаретних або 

подібних запальничок) 

30.12.19-70.00 Дозвілля • Засоби плавучі для # та спорту, інші, н. 

в. і. у.; човни веслові та каное 

28.13.12-20.00 Дозувальні • Помпи об'ємні поршневі з кривошипно-

шатунним механізмом, # та пропорційні 

28.13.11-05.00 Дозування • Помпи для # пального чи мастильних 

матеріалів 

28.13.11-25.00 Дозування • Помпи для # рідин з витратомірами чи 

такі, у яких передбачено встановлення 

витратомірів (крім помп для пального 

чи мастильних матеріалів) 

28.30.82 Доїльні • Машини # 

28.30.82-00.00 Доїльні • Машини # 

28.30.94 Доїння • Частини машин для # та обробляння чи 

переробляння молока, н. в. і. у. 

28.30.94-00.00 Доїння • Частини машин для # та обробляння чи 

переробляння молока, н. в. і. у. 

25.11.23-30.00 Доки • Водозливи, шлюзи, ворота 
судноплавних шлюзів, дебаркадери, 

стаціонарні # та інші конструкції для 

морських або річкових споруд, із заліза 
чи сталі 

18.12.11 Документів • Друкування поштових марок, 

фіскальних марок, товаророзпорядчих #, 

кредитних карток з мікрочіпами, чеків 

та інших документів із захистом і 
подібних матеріалів 

18.12.11 Документів • Друкування поштових марок, 

фіскальних марок, товаророзпорядчих 

документів, кредитних карток з 
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мікрочіпами, чеків та інших # із 
захистом і подібних матеріалів 

18.12.11-00.00 Документів • Друкування поштових марок, 

фіскальних марок, товаророзпорядчих #, 

кредитних карток з мікрочіпами, чеків 

та інших документів із захистом і 
подібних матеріалів 

18.12.11-00.00 Документів • Друкування поштових марок, 

фіскальних марок, товаророзпорядчих 

документів, кредитних карток з 
мікрочіпами, чеків та інших # із 
захистом і подібних матеріалів 

25.99.21 Документів • Сейфи та скрині, двері та секції до 

банківських сховищ, ящики для 

зберігання грошей і # та подібні вироби, 

броньовані чи армовані, з 
недорогоцінних металів 

25.99.21-70.00 Документів • Ящики для зберігання грошей і # та 
подібні вироби, з недорогоцінних 

металів 

26.70.12 Документів • Фотокамери для підготовляння пластин 

або циліндрів для друкування; 

фотокамери, використовувані для 

перенесення зображення # у 

мікрофільми, мікрофіші чи інші 
мікроносії 

26.70.12-00.00 Документів • Фотокамери для підготовляння пластин 

або циліндрів для друкування; 

фотокамери, використовувані для 

перенесення зображення # у 

мікрофільми, мікрофіші чи інші 
мікроносії 

23.52.3 Доломіт • # кальцинований або агломерований 

23.52.30 Доломіт • # кальцинований або агломерований 

23.52.30-30.00 Доломіт • # кальцинований та спечений 

необроблений, начорно оброблений або 

розрізаний на прямокутні чи квадратні 
блоки або плити 

23.52.30-50.00 Доломіт • # агломерований (зокрема доломіт 
гудронований) 

23.52.30-50.00 Доломіт • Доломіт агломерований (зокрема # 

гудронований) 

23.20.14-10.00 Доломіту • Вироби з умістом магнезиту, # чи 

хроміту (зокрема цегли та інші форми, 

камені пробірні для випробування 
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дорогоцінних металів, блоки та плити 

для брукування), крім вогнетривких 

виробів 

25.73.30-57.00 Долота • Рубанки, зубила, # та подібні різальні 
інструменти для обробляння дерева 

10.92 Домашніх • Корми готові для # тварин 

10.92.1 Домашніх • Корми готові для # тварин 

10.92.9 Домашніх • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових кормів для # 

тварин 

10.92.10 Домашніх • Корми готові для # тварин 

10.92.10-00.00 Домашніх • Корми готові для # тварин 

10.92.99 Домашніх • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва готових кормів для # 

тварин 

10.92.99-00.00 Домашніх • Роботи субпідрядні як 

13.92.1 Домашнього • Вироби текстильні готові для # 

господарства 

32.91.11 Домашнього • Мітли та щітки для # прибирання 

32.91.11-50.00 Домашнього • Щітки, інші, для прибирання доріг, # 

господарства та догляду за тваринами 

28.22.13 Домкрати • #; підіймачі, призначені для підіймання 

транспортних засобів 

28.22.13-50.00 Домкрати • # та підіймачі гідравлічні для 

підіймання транспортних засобів (крім 

гаражних) 

28.22.13-70.00 Домкрати • # та підіймачі, застосовувані для 

підіймання транспортних засобів (крім 

гаражних стаціонарних і гідравлічних) 

25.50.12-50.00 Домкратів • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і 
кабестанів, #, вилкових 

автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи 

маніпуляційними пристроями, ліфтів, 

ескалаторів, конвеєрів і вагонів 

канатних доріг або фунікулерів 

25.30.12 Допоміжне • Устатковання # для використовування 

разом з котлами; конденсатори для 

парових або інших паросилових 

установок 
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25.30.12-30.00 Допоміжне • Устатковання # для використовування 

разом з котлами підкатегорій 25.30.11, 

25.21.12 

28.94.15 Допоміжне • Устатковання # для використання з 
машинами для обробляння текстилю; 

машини для друкування на текстильних 

матеріалах 

28.94.15-10.00 Допоміжне • Устатковання # для машин під категорій 

28.94.11, 28.94.12, 28.94.13, 28.94.14 

30.12.11 Допоміжним • Човни прогулянкові чи спортивні (крім 

надувних), вітрильні, з # двигуном чи 

без нього 

30.12.11-00.00 Допоміжним • Човни прогулянкові чи спортивні (крім 

надувних), вітрильні, з # двигуном чи 

без нього 

30.91.11 Допоміжним • Мотоцикли та велосипеди з # 

поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння з робочим об'ємом циліндрів 

не більше ніж 50 см3 

30.91.11-00.00 Допоміжним • Мотоцикли та велосипеди з # 

поршневим двигуном внутрішнього 

згоряння з робочим об'ємом циліндрів 

не більше ніж 50 см3 

28.94.51-10.00 Допоміжних • Частини машин підкатегорій 28.94.11, 

28.94.12 або їхніх # пристроїв 

28.94.51-50.00 Допоміжних • Частини ткацьких верстатів і пристрої 
до них або їхніх # пристроїв (зокрема 
човники, прядильні диски до ткацьких 

верстатів, ремізки та ремізні рамки) 

28.94.51-70.00 Допоміжних • Частини машин підкатегорії 28.94.14 і 
пристрої до них або їхніх # пристроїв 

25.93.17-10.00 Допоміжну • Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, 
крім оснащених різальними зубцями, 

або інших виробів, у яких ланцюги 

відіграють # роль, сторожок дверей, 

оснащених ланцюгами, мірних 

(геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для 

особистого прикрашання (біжутерії) 

25.93.17-30.00 Допоміжну • Ланцюги проти ковзання із заліза чи 

сталі, крім оснащених різальними 

зубцями або інших виробів, у яких 

ланцюги відіграють # роль, сторожок 

дверей, оснащених ланцюгами, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Допоміжну • Ланцюги із заліза чи сталі, крім 
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шарнірних ланцюгів, ланцюгів проти 

ковзання, ланцюгів з розпірками та 
ланцюгів зі зварними ланками (ланцюгів 

до бензопил) або інших виробів, у яких 

ланцюги відіграють # роль, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

21.20.24 Допомоги • Матеріали перев'язувальні клейкі, 
кетгут і подібні матеріали; аптечки 

першої # 

21.20.24-60.00 Допомоги • Сумки та аптечки першої # 

25.50.12-50.00 Доріг • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і 
кабестанів, домкратів, вилкових 

автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи 

маніпуляційними пристроями, ліфтів, 

ескалаторів, конвеєрів і вагонів 

канатних # або фунікулерів 

32.91.11-50.00 Доріг • Щітки, інші, для прибирання #, 

домашнього господарства та догляду за 

тваринами 

33.20.50-90.00 Доріг • Монтування іншого електричного 

устатковання, крім устатковання 

сигналізації для автомагістралей, 

автомобільних # і летовищ 

28.22.16 Доріжки • Ліфти, скіпові підіймачі, ескалатори та 

пішохідні рухомі # 

28.22.16-70.00 Доріжки • Ескалатори та пішохідні рухомі # 

26.80.11 Доріжкою • Носії інформації магнітні, не записані, 
крім карток з магнітною # 

26.80.11-00.00 Доріжкою • Носії інформації магнітні, не записані, 
крім карток з магнітною # 

26.80.14 Доріжкою • Картки з магнітною # 

26.80.14-00.00 Доріжкою • Картки з магнітною # 

27.90.7 Дорогах • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях, 

трамвайних коліях, автомобільних #, 

внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.33-30.00 Дорогах • Частини електричного сигналізаційного, 

убезпечувального устатковання для 
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регулювання руху на залізницях і 
трамвайних коліях, автомобільних # або 

внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.70 Дорогах • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях, 

трамвайних коліях, автомобільних #, 

внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.70-30.00 Дорогах • Устатковання електричне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на автомобільних # 

або внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

30.20.40-50.00 Дорогах • Устатковання механічне чи 

електромеханічне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху 

на #, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

30.20.40-70.00 Дорогах • Кріплення, арматура та устатковання 

механічне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху 

на залізницях і трамвайних коліях; 

частини кріплень і арматури 

залізничних або трамвайних колій, 

устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і 
трамвайних коліях, #, внутрішніх 

водних шляхах, майданчиках для 

паркування, портових спорудах і 
летовищах 

20.13.68 Дорогоцінне • Кварц п'єзоелектричний; каміння # чи 

напівдорогоцінне, штучне чи 

реконструйоване, інше, необроблене 

20.13.68-00.00 Дорогоцінне • Кварц п'єзоелектричний; каміння # чи 

напівдорогоцінне, штучне чи 

реконструйоване, інше, необроблене 

26.40.51-50.00 Дорогоцінне • Каміння # та напівдорогоцінне для 

голок звукознімачів 

32.12.11 Дорогоцінне • Перли культивовані, # чи 

напівдорогоцінне каміння, зокрема 
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синтетичне чи відновлене, оброблене, 

але незакріплене 

32.12.11-00.00 Дорогоцінне • Перли культивовані, # чи 

напівдорогоцінне каміння, зокрема 
синтетичне чи відновлене, оброблене, 

але незакріплене 

26.52.11 Дорогоцінними • Годинники наручні, кишенькові, з 
корпусами, виробленими з 
дорогоцінних металів або з металів, 

плакованих # металами 

26.52.11-00.00 Дорогоцінними • Годинники наручні, кишенькові, з 
корпусами, виробленими з 
дорогоцінних металів або з металів, 

плакованих # металами 

32.12.13-55.00 Дорогоцінними • Вироби золотих або срібних справ 

майстрів з недорогоцінних металів, 

плакованих # металами 

20.13.51 Дорогоцінних • Солі оксометалевих чи 

пероксометалевих кислот; колоїди # 

металів 

20.13.51-85.00 Дорогоцінних • Метали дорогоцінні колоїдні; сполуки 

та амальгами # металів, крім нітрату 

срібла 

20.13.52 Дорогоцінних • Сполуки неорганічні, н. в. і. у., зокрема 
вода дистильована, амальгами, крім 

амальгам # металів 

20.13.52-90.00 Дорогоцінних • Сполуки неорганічні, інші, н. в. і. 
у.(крім дистильованої та 

кондуктометричної води та води 

подібної чистоти, зрідженого повітря та 
стисненого повітря, амальгам # металів) 

23.20.14-10.00 Дорогоцінних • Вироби з умістом магнезиту, доломіту 

чи хроміту (зокрема цегли та інші 
форми, камені пробірні для 

випробування # металів, блоки та плити 

для брукування), крім вогнетривких 

виробів 

24.41.9 Дорогоцінних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # металів 

24.41.99 Дорогоцінних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # металів 

24.41.99-00.00 Дорогоцінних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # металів 

25.61.11-90.00 Дорогоцінних • Нанесення інших металевих покривів, 
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крім цинкових (зокрема нікелевих, 

мідних, хромових, з # металів), 

електролітичним і хімічним методами 

26.52.11 Дорогоцінних • Годинники наручні, кишенькові, з 
корпусами, виробленими з # металів або 

з металів, плакованих дорогоцінними 

металами 

26.52.11-00.00 Дорогоцінних • Годинники наручні, кишенькові, з 
корпусами, виробленими з # металів або 

з металів, плакованих дорогоцінними 

металами 

32.2.14-00.00 Дорогоцінних • Вироби з # металів, інші; вироби з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи напівдорогоцінного 

каміння 

32.12.13-30.00 Дорогоцінних • Вироби ювелірні та їхні частини з # 

металів (зокрема з гальванічним 

покривом, плаковані) 

32.12.13-53.00 Дорогоцінних • Вироби золотих або срібних справ 

майстрів з # металів, н. в. і. у. 

32.12.14 Дорогоцінних • Вироби з # металів, інші; вироби з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи напівдорогоцінного 

каміння 

24.4 Дорогоцінні • Метали # та інші кольорові метали 

24.41 Дорогоцінні • Метали # 

25.93.15-30.00 Дорогоцінного • Дріт електродний для електродугового 

зварювання, з недорогоцінних металів 

(крім дроту та прутків із трубчатим 

припоєм, припоєм зі сплаву з умістом не 
менше ніж 2 мас. % будь-якого # 

металу) 

25.93.15-50.00 Дорогоцінного • Прутки з покривом з недорогоцінних 

металів і електродний дріт, призначені 
для паяння, паяння твердим припоєм 

або газового зварювання (крім дроту та 
прутків із трубчатим припоєм зі сплаву 

з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-

якого # металу) 

32.12.12 Дорогоцінного • Алмази технічні оброблені; пил і 
порошок природного чи синтетичного # 

або напівдорогоцінного каміння 

32.12.12-00.00 Дорогоцінного • Алмази технічні оброблені; пил і 
порошок природного чи синтетичного # 

або напівдорогоцінного каміння 
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32.12.14 Дорогоцінного • Вироби з дорогоцінних металів, інші; 
вироби з природних або культивованих 

перлів, # чи напівдорогоцінного каміння 

32.12.14-00.00 Дорогоцінного • Вироби з дорогоцінних металів, інші; 
вироби з природних або культивованих 

перлів, # чи напівдорогоцінного каміння 

23.31.10-53.00 Дорожні • Плити та покриви #, плитка для 

облицювання стін і камінів (крім плитки 

двошарової типу "шпальтплаттен") 

23.31.10-57.00 Дорожні • Плити та покриви #, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи 

тонкої кераміки, неглазуровані (крім 

виготовленої з кам'яного 

кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, 

вогнетривких керамічних виробів, 

виробів з кам'яної кераміки, двошарової 
плитки типу "шпальтплаттен", плит, 
призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних 

плит, спеціально призначених для 

кухонних плит) 

23.31.10-73.00 Дорожні • Плити та покриви #, плитка для 

облицювання стін і камінів глазуровані з 
площею поверхні більше ніж 90 см2 

23.31.10-75.00 Дорожні • Плити та покриви #, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи 

тонкої кераміки, глазуровані, з 
поверхнею більше ніж 90 см2 

23.31.10-79.00 Дорожні • Плити та покриви #, плитка для 

облицювання стін і камінів, глазуровані, 
крім двошарової плитки типу 

"шпальтплаттен", з поверхнею більше 

ніж 90 см2, керамічних виробів, 

виготовлених з фаянсу чи тонкої 
кераміки, плит і покривів з поверхнею 

більше ніж 90 см2 

28.92.2 Дорожні • Машини інші для переміщування, 

планування, профілювання, 

розробляння, вирівнювання, 

трамбування, ущільнювання та 

виймання ґрунту, корисних копалин або 

руд (зокрема бульдозери, механічні 
лопати та # котки) 

28.92.24 Дорожні • Машини трамбувальні та # котки, 

самохідні 
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28.92.24-00.00 Дорожні • Машини трамбувальні та # котки, 

самохідні 

29.10.43 Дорожні • Тягачі # до напівпричепів 

29.10.43-00.00 Дорожні • Тягачі # до напівпричепів 

15.12.9 Дорожніх • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #, шорно-сідельних 

виробів і упряжі та подібних виробів 

15.12.99 Дорожніх • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #, шорно-сідельних 

виробів і упряжі та подібних виробів 

15.12.99-00.00 Дорожніх • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва #, шорно-сідельних 

виробів і упряжі та подібних виробів 

24.54.10-10.00 Дорожніх • Лиття деталей наземних транспортних 

засобів з кольорових металів, крім 

легких металів (крім деталей до 

локомотивів і рухомого складу, 

портальних лісовозів, вантажних 

машин, обладнаних 

вантажопідіймальним або 

маніпуляційним устаткованням, 

сільськогосподарських і # котків, 

бульдозерів і подібних машин) 

25.99.25 Дорожніх • Застібки, оправи із застібками, пряжки, 

пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та 
подібні вироби з недорогоцінних 

металів до одягу, взуття, тентів, сумок, # 

речей або інших готових виробів; 

заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; намистини та 
блискітки з недорогоцінних металів 

28.22.14-60.00 Дорожніх • Машини та механізми підіймальні, 
призначені для встановлення на # 

автотранспортних засобах 

32.91.19-70.00 Дорожніх • Щітки, що є частинами механізмів, 

приладів або транспортних засобів (крім 

машин # підмітально-прибиральних) 

33.20.29-10.00 Дорожніх • Монтування двигунів і турбін (крім 

двигунів літаків, # автотранспортних 

засобів і велосипедів) 

30.92.10-30.00 Доставляння • Велосипеди двоколісні та інші види 

велосипедів (зокрема триколісні 
велосипеди для # вантажів), без 
двигуна, без кулькових 

вальниць/підшипників 
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30.92.10-50.00 Доставляння • Велосипеди двоколісні та інші види 

велосипедів (зокрема триколісні 
велосипеди для # вантажів), без 
двигуна, з кульковими 

вальницями/підшипниками 

26.11.30-27.00 Доступу • Схеми інтегровані електронні (крім 

схем багатокристальних): пристрої 
запам'ятовувальні прямого # динамічні 

26.11.30-34.00 Доступу • Схеми інтегровані електронні (крім 

схем багатокристальних): пристрої 
запам'ятовувальні прямого # статичні, 
зокрема запам'ятовувачі прямого 

доступу типу "кеш" ("cash"-пам'ять) 

26.11.30-34.00 Доступу • Схеми інтегровані електронні (крім 

схем багатокристальних): пристрої 
запам'ятовувальні прямого доступу 

статичні, зокрема запам'ятовувачі 
прямого # типу "кеш" ("cash"-пам'ять) 

30.92.20-30.02 Дошки • # для пересування (візки малогабаритні) 

32.30.13 Дошки • Лижі водні, # для серфінгу, віндсерфери 

та інше спорядження для водного 

спорту 

32.30.13-00.00 Дошки • Лижі водні, # для серфінгу, віндсерфери 

та інше спорядження для водного 

спорту 

32.99.1 Дошки • Убори наголовні захисні; ручки для 

писання та олівці, #, штемпелі для 

датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки 

32.99.16 Дошки • # грифельні та інші дошки для писання 

чи рисування; штемпелі для 

проставляння дат, запечатування чи 

нумерування та подібні пристосування; 

стрічки до друкарських машинок або 

подібні стрічки; подушечки штемпельні 

32.99.16 Дошки • Дошки грифельні та інші # для писання 

чи рисування; штемпелі для 

проставляння дат, запечатування чи 

нумерування та подібні пристосування; 

стрічки до друкарських машинок або 

подібні стрічки; подушечки штемпельні 

32.99.16-10.00 Дошки • # грифельні та інші дошки для писання 

чи рисування 

32.99.16-10.00 Дошки • Дошки грифельні та інші # для писання 
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чи рисування 

16.10.10-39.00 Дощечки • Деревина м'яких порід, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари 

або лущена, завтовшки більше ніж 6 мм, 

зокрема олівцеві # завдовжки не більше 
ніж 125 см і завтовшки менше ніж 12,5 

мм (крім струганої чи шліфованої ялини 

або звичайної сосни, що має торцеві 
з'єднання) 

16.21.21-13.00 Дощечки • Шпон, листи до фанери клеєної та інша 
деревина, розпиляні вздовж, розділені 
на шари або лущені, завтовшки не 
більше ніж 6 мм, що мають торцеві 
з'єднання, стругані чи шліфовані, # для 

виробництва олівців 

14.13.21 Дощовики • Пальта, #, півпальта, накидки, плащі, 
анораки, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні куртки й подібні вироби, 

чоловічі або хлопчачі, не трикотажні 

14.13.21-10.00 Дощовики • #, чоловічі або хлопчачі 

14.13.31-10.00 Дощовики • #, жіночі або дівчачі 

13.92.22 Дощок • Брезенти, навіси й тенти, вітрила для 

човнів, # для віндсерфінгу чи наземних 

вітрильних апаратів, намети та 
спорядження для кемпінгів (зокрема 

надувні матраци) 

20.51.14 Дощу • Петарди сигнальні, ракети сигнальні під 

час #, туману та інші піротехнічні 
засоби, крім феєрверків 

20.51.14-00.00 Дощу • Петарди сигнальні, ракети сигнальні під 

час #, туману та інші піротехнічні 
засоби, крім феєрверків 

32.99.21 Дощу • Парасолі від # та від сонця; палиці, 
палиці-сидіння, батоги та подібні 
вироби 

32.99.21-30.00 Дощу • Парасолі від # та від сонця; парасолі-
тростини, садові парасолі та подібні 
парасолі (крім чохлів на парасолі) 

32.99.22 Дощу • Частини, оздоблювальні деталі та 
пристосування до парасольок від # й від 

сонця, палиць, палиць-сидінь, батогів і 
подібних виробів 

32.99.22-00.00 Дощу • Частини, оздоблювальні деталі та 
пристосування до парасольок від # й від 

сонця, палиць, палиць-сидінь, батогів і 
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подібних виробів 

25.99.29-31.00 Драбини • # та сходні/стрем'янки, із заліза чи сталі 
(крім кованих і штампованих) 

10.82.23-63.00 Драже • Вироби зацукровані (#) (зокрема 

мигдаль зацукрований) 

16.23.12 Дранка • Опалубка з деревини для бетонування, 

ґонт і # для покрівель, з деревини 

16.23.12-00.00 Дранка • Опалубка з деревини для бетонування, 

ґонт і # для покрівель, з деревини 

13.92.15 Драпіровка • Фіранки, гардини (зокрема #) і 
світлонепроникні штори; завіси чи 

запони до ліжок 

25.99.29-41.00 Дренажні • Заслінки перфоровані та подібні вироби 

зі сталевого чи залізного листа для 

фільтрування води на вході у # системи 

(крім кованих і штампованих) 

22.29.26-30.00 Дренажної • Вмістини перфоровані й подібні вироби 

пластмасові для фільтрування води на 

вході до # системи 

28.24.11-33.00 Дрилей • Інструменти ручні електромеханічні, 
використовувані для роботи з 
текстильними матеріалами (крім #, 

пилок) 

28.24.11-35.00 Дрилей • Інструменти ручні електромеханічні, які 
працюють без зовнішнього джерела 
живлення (крім #, пилок, інструментів, 

використовуваних для роботи з 
текстильними матеріалами) 

28.24.11-13.00 Дрилі • # ручні електромеханічні, які працюють 

без зовнішнього джерела живлення 

28.24.11-15.00 Дрилі • # ручні електропневматичні (зокрема 

верстати свердлильні, для нарізання 

нарізі, для розгортання отворів, 

бурильні молотки та перфоратори) 

28.24.11-17.00 Дрилі • # ручні електромеханічні всіх типів 

(крім тих, які працюють без 
зовнішнього джерела живлення, 

електропневматичних) 

23.19.26-70.00 Дрібні • Вироби скляні # (зокрема намистини, 

штучні перли та камені й подібні 
вироби) 

23.70.12-30.00 Дрібняк • Плитка, кубики для мозаїки й подібні 
вироби з природного каменю 
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прямокутної або непрямокутної форми 

(зокрема квадратної), найбільшу грань 

яких може бути вписано у квадрат із 
стороною розміром менше ніж 7 см; 

гранули, # і порошок, штучно 

забарвлені 

10.89.13-39.00 Дріжджів • Дріжджі активні (крім хлібопекарських 

#) 

21.10.60-50.00 Дріжджів • Кров людська, кров тваринна 

терапевтичної, профілактичної чи 

діагностичної призначеності; культури 

мікроорганізмів; токсини (крім #) 

24.34 Дріт • # холодноволочильний 

24.34.1 Дріт • # холодноволочильний 

24.34.11 Дріт • # холодноволочильний з нелегованої 
сталі 

24.34.11-30.00 Дріт • # з нелегованої сталі, з умістом менше 
ніж 0,25 мас. % вуглецю (зокрема 
гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-30.00 Дріт • Дріт з нелегованої сталі, з умістом 

менше ніж 0,25 мас. % вуглецю 

(зокрема гофрований #), крім крученого 

дроту, колючого дроту для 

огороджування, спареного дроту, 

зубчатого дроту, ізольованого 

електричного проводу 

24.34.11-50.00 Дріт • # з нелегованої сталі, з умістом не 
менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-50.00 Дріт • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований #), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-70.00 Дріт • # з нелегованої сталі, з умістом не 
менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого дроту, 
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колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-70.00 Дріт • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема 
гофрований #), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.12 Дріт • # холодноволочильний з нержавкої сталі 

24.34.12-00.00 Дріт • # холодноволочильний з нержавкої сталі 

24.34.13 Дріт • # холодноволочильний з іншої легованої 
сталі 

24.34.13-00.00 Дріт • # холодноволочильний з іншої легованої 
сталі 

24.42.23 Дріт • # алюмінієвий 

24.42.23-30.00 Дріт • # з нелегованого алюмінію (крім 

ізольованих електричних проводів і 
кабелів, троса й армованого 

алюмінієвим дротом корду, 

багатожильного проводу й кабелю) 

24.42.23-50.00 Дріт • # з алюмінієвих сплавів (крім 

ізольованих електричних проводів і 
кабелів, троса й армованого 

алюмінієвим дротом корду, 

багатожильного проводу й кабелю) 

24.43.23 Дріт • Бруски, прутки, профілі та # з цинку; 

пластини, листи, стрічки й фольга з 
цинку 

24.43.23-00.00 Дріт • Бруски, прутки, профілі та # з цинку; 

пластини, листи, стрічки й фольга з 
цинку 

24.43.24 Дріт • Бруски, прутки, профілі та # з олова 

24.43.24-00.00 Дріт • Бруски, прутки, профілі та # з олова 

24.44.23 Дріт • # з міді 

24.44.23-30.00 Дріт • # з рафінованої міді (з найбільшим 

розміром поперечного перерізу більше 

ніж 6 мм), із мідних сплавів 

24.44.23-50.00 Дріт • # з міді з найменшим розміром 

поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм, 

з найбільшим розміром поперечного 

перерізу менше ніж 6 мм (крім троса чи 

посиленого дротом корду, 
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багатожильного проводу й кабелю) 

24.44.23-70.00 Дріт • # з міді з найменшим розміром 

поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм 

(крім троса чи посиленого дротом 

корду, багатожильного проводу й 

кабелю) 

24.45.22 Дріт • Бруски, прутки, профілі та # з нікелю 

24.45.22-00.00 Дріт • Бруски, прутки, профілі та # з нікелю 

25.93.11 Дріт • # кручений, троси, плетені шнури, 

стропи та подібні вироби із заліза чи 

сталі, без електричної ізоляції 

25.93.11-30.00 Дріт • # кручений, канати та троси із заліза чи 

сталі (зокрема кручений дріт і дротяні 
канати з приєднаними фітингами чи без 
них, електрично не ізольовані), крім 

електроізольованих 

25.93.11-30.00 Дріт • Дріт кручений, канати та троси із заліза 

чи сталі (зокрема кручений # і дротяні 
канати з приєднаними фітингами чи без 
них, електрично не ізольовані), крім 

електроізольованих 

25.93.12 Дріт • # колючий із заліза чи сталі; дріт 
кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з міді або алюмінію, 

крім електроізольованих 

25.93.12 Дріт • Дріт колючий із заліза чи сталі; # 

кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з міді або алюмінію, 

крім електроізольованих 

25.93.12-30.00 Дріт • # колючий та загорожі з колючого 

дроту, виготовлені зі сталі чи сталевого 

дроту 

25.93.12-50.00 Дріт • # кручений, троси, плетені шнури та 
подібні вироби з міді (крім 

електроізольованих, колючого дроту та 
неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, 

ізольованих електричного проводу та 
кабелів) 

25.93.12-70.00 Дріт • # кручений, троси, плетені шнури та 
подібні вироби з алюмінію (крім 

електроізольованих, колючого дроту та 
неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, 

ізольованих електричного проводу та 
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кабелів) 

25.93.15 Дріт • #, прутки, трубки, пластини, електроди з 
покривом або з осердям із флюсового 

матеріалу 

25.93.15-30.00 Дріт • # електродний для електродугового 

зварювання, з недорогоцінних металів 

(крім дроту та прутків із трубчатим 

припоєм, припоєм зі сплаву з умістом не 
менше ніж 2 мас. % будь-якого 

дорогоцінного металу) 

25.93.15-50.00 Дріт • Прутки з покривом з недорогоцінних 

металів і електродний #, призначені для 

паяння, паяння твердим припоєм або 

газового зварювання (крім дроту та 

прутків із трубчатим припоєм зі сплаву 

з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-

якого дорогоцінного металу) 

25.93.15-70.00 Дріт • # та прутки зі спеченого порошку 

недорогоцінних металів, призначені для 

металізації напиленням (зокрема їхні 
частини) 

25.99.29-76.00 Дріт • Бруски, стрижні, профілі та # (крім 

стрижнів з покривом, виливаних 

стрижнів, які підлягають прокатуванню, 

витягуванню чи подальшому виливанню 

для одержання фасонних виробів, 

ізольованого електричного проводу), зі 
свинцю 

28.49.12-75.00 Дробарки • Верстати розколювальні, лущильні чи # 

для обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої ґуми; твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

11.05.2 Дробина • # пивоваріння та винокуріння 

11.05.20 Дробина • # пивоваріння та винокуріння 

11.05.20-00.00 Дробина • # пивоваріння та винокуріння 

11.05.1 Дробини • Пиво, крім # пивоваріння 

11.05.10 Дробини • Пиво, крім # пивоваріння 

11.05.10-00.00 Дробини • Пиво, крім # пивоваріння 

10.39.13-30.00 Дроблена • Цибуля сушена, ціла, шматочками чи 

скибками, # чи в порошку, але не 
піддана подальшому приготуванню 

10.61.33-33.00 Дроблене • Зерно, вальцьоване, розплющене на 

пластівці, лущене, поліроване, різане чи 
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# (крім рису) 

10.61.1 Дроблений • Рис напівобрушений чи повністю 

обрушений, або лущений чи # 

10.61.12 Дроблений • Рис напівобрушений чи повністю 

обрушений, або# 

10.61.12-50.00 Дроблений • Рис # (зокрема рис збагачений, рис 

пропарений) 

25.40.12-50.00 Дробовики-рушниці • #, ґвинтівки, карабіни та зброя, яку 

заряджають з дула (зокрема рушниці 
для полювання на качок (рушниці для 

плоскодонок), комбіновані рушниці з 
взаємозамінним гладким і нарізним 

стволом, зброя спортивна, виконана у 

формі палиці), крім військової 
вогнепальної зброї 

27.11.62 Дроселей • Частини трансформаторів, # і котушок 

індуктивності та статичних 

перетворювачів 

27.11.62-05.00 Дроселей • Частини трансформаторів, # і котушок 

індуктивності (крім феритових осердь) 

27.11.5 Дроселі • Елементи баластні до розрядних ламп 

або трубок; перетворювачі статичні; # та 
котушки індуктивності, інші 

27.11.50 Дроселі • Елементи баластні до розрядних ламп 

або трубок; перетворювачі статичні; # та 
котушки індуктивності, інші 

27.11.50-13.00 Дроселі • # та котушки індуктивності до 

розрядних ламп або трубок 

27.11.50-80.00 Дроселі • # та котушки індуктивності (крім 

котушок індуктивності та відхилення до 

електронно-променевих трубок і 
розрядних ламп) 

27.11.50-15.00 Дроселів • Елементи баластні до розрядних ламп 

або трубок (крім # і котушок 

індуктивності) 

28.14.13-75.00 Дросельні • Клапани # 

24.34.9 Дрота • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодноволочильного # 

24.34.99 Дрота • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодноволочильного # 

24.34.99-00.00 Дрота • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва холодноволочильного # 
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25.99.29-25.00 Дротових • Вироби готові із залізного чи сталевого 

дроту; силки, капкани й подібні вироби, 

дротяна обв'язка для фуражу, носові 
кільця для тварин, матрацні гачки, гаки 

для м'яса, підвіски ринви/водостічного 

жолоба, корзини для паперу (крім # 

каркасів для абажурів) 

27.90.60-80.00 Дротових • Резистори постійні вуглецеві, 
композиційні чи плівкові (крім 

нагрівальних резисторів і 
фоторезисторів); резистори змінні 
електричні (зокрема реостати, 

потенціометри), крім змінних # і 
нагрівальних резисторів 

27.90.60-55.00 Дротові • Резистори змінні #, потужністю не 

більше ніж 20 Вт 

27.90.60-57.00 Дротові • Резистори змінні #, потужністю більше 

ніж 20 Вт 

24.42.23-30.00 Дротом • Дріт з нелегованого алюмінію (крім 

ізольованих електричних проводів і 
кабелів, троса й армованого 

алюмінієвим # корду, багатожильного 

проводу й кабелю) 

24.42.23-50.00 Дротом • Дріт з алюмінієвих сплавів (крім 

ізольованих електричних проводів і 
кабелів, троса й армованого 

алюмінієвим # корду, багатожильного 

проводу й кабелю) 

24.44.23-50.00 Дротом • Дріт з міді з найменшим розміром 

поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм, 

з найбільшим розміром поперечного 

перерізу менше ніж 6 мм (крім троса чи 

посиленого # корду, багатожильного 

проводу й кабелю) 

24.44.23-70.00 Дротом • Дріт з міді з найменшим розміром 

поперечного перерізу більше ніж 0,5 мм 

(крім троса чи посиленого # корду, 

багатожильного проводу й кабелю) 

24.34.11-30.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом 

менше ніж 0,25 мас. % вуглецю 

(зокрема гофрований дріт), крім 

крученого #, колючого дроту для 

огороджування, спареного дроту, 

зубчатого дроту, ізольованого 

електричного проводу 

24.34.11-30.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом 
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менше ніж 0,25 мас. % вуглецю 

(зокрема гофрований дріт), крім 

крученого дроту, колючого # для 

огороджування, спареного дроту, 

зубчатого дроту, ізольованого 

електричного проводу 

24.34.11-30.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом 

менше ніж 0,25 мас. % вуглецю 

(зокрема гофрований дріт), крім 

крученого дроту, колючого дроту для 

огороджування, спареного #, зубчатого 

дроту, ізольованого електричного 

проводу 

24.34.11-30.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом 

менше ніж 0,25 мас. % вуглецю 

(зокрема гофрований дріт), крім 

крученого дроту, колючого дроту для 

огороджування, спареного дроту, 

зубчатого #, ізольованого електричного 

проводу 

24.34.11-50.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого #, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-50.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого # для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-50.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного #, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-50.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого #, 

ізольованого електричного проводу 
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24.34.11-70.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого #, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-70.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого # для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-70.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного #, зубчатого дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-70.00 Дроту • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого #, 

ізольованого електричного проводу 

25.93 Дроту • Вироби з #, ланцюги та пружини 

25.93.1 Дроту • Вироби з #, ланцюги та пружини 

25.93.9 Дроту • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з #, ланцюгів і 
пружин 

25.93.12-30.00 Дроту • Дріт колючий та загорожі з колючого #, 

виготовлені зі сталі чи сталевого дроту 

25.93.12-30.00 Дроту • Дріт колючий та загорожі з колючого 

дроту, виготовлені зі сталі чи сталевого 

# 

25.93.12-50.00 Дроту • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з міді (крім 

електроізольованих, колючого # та 
неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, 

ізольованих електричного проводу та 
кабелів) 

25.93.12-50.00 Дроту • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з міді (крім 

електроізольованих, колючого дроту та 
неколючого подвійного 

вільнокрученого # для огорож, 
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ізольованих електричного проводу та 
кабелів) 

25.93.12-70.00 Дроту • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з алюмінію (крім 

електроізольованих, колючого # та 
неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, 

ізольованих електричного проводу та 
кабелів) 

25.93.12-70.00 Дроту • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з алюмінію (крім 

електроізольованих, колючого дроту та 
неколючого подвійного 

вільнокрученого # для огорож, 

ізольованих електричного проводу та 
кабелів) 

25.93.13 Дроту • Тканина, решітки, сітки та огорожі із 
залізного, сталевого чи мідного #; лист 
просічно-витяжний із заліза, сталі чи 

міді 

25.93.13-20.00 Дроту • Решітки, сітки та огорожі, зварені в 

точках перетину, виготовлені з # 

діаметром не менше ніж 3 мм, з площею 

вічка 100 см2 (зокрема з паперовою 

підкладкою, використовувані для 

цементування та оштукатурювання) 

25.93.13-30.00 Дроту • Решітки, сітки та огорожі, зварені в 

точках перетину, виготовлені з # 

діаметром менше ніж 3 мм (зокрема з 
паперовою підкладкою, 

використовувані для цементування та 

оштукатурювання) 

25.93.13-60.00 Дроту • Тканина дротяна, решітки й сітки та 

лист просічно-витяжний з міді (зокрема 
виготовлені з мідних сплавів, 

неперервні стрічки з мідного #) 

25.93.15-30.00 Дроту • Дріт електродний для електродугового 

зварювання, з недорогоцінних металів 

(крім # та прутків із трубчатим припоєм, 

припоєм зі сплаву з умістом не менше 

ніж 2 мас. % будь-якого дорогоцінного 

металу) 

25.93.15-50.00 Дроту • Прутки з покривом з недорогоцінних 

металів і електродний дріт, призначені 
для паяння, паяння твердим припоєм 

або газового зварювання (крім # та 
прутків із трубчатим припоєм зі сплаву 
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з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-

якого дорогоцінного металу) 

25.93.99 Дроту • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з #, ланцюгів і 
пружин 

25.93.99-00.00 Дроту • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва виробів з #, ланцюгів і 
пружин 

25.94.11-83.00 Дроту • Гайки із заліза чи сталі, з діаметром 

отвору не більше ніж 6 мм, виточені з 
брусків, прутків, профілів або # з 
суцільним перерізом 

25.94.11-85.00 Дроту • Гайки з нержавкої сталі (крім виточених 

з брусків, прутків, профілів або # 

суцільного перерізу, з діаметром отвору 

не більше ніж 6 мм) 

25.94.11-87.00 Дроту • Гайки із заліза чи сталі (зокрема 

самостопорні гайки), крім виготовлених 

з нержавкої сталі, виточених з брусків, 

прутків, профілів або # суцільного 

перерізу, з діаметром отвору не більше 
ніж 6 мм 

25.99.29-25.00 Дроту • Вироби готові із залізного чи сталевого 

#; силки, капкани й подібні вироби, 

дротяна обв'язка для фуражу, носові 
кільця для тварин, матрацні гачки, гаки 

для м'яса, підвіски ринви/водостічного 

жолоба, корзини для паперу (крім 

дротових каркасів для абажурів) 

28.41.34-10.00 Дроту • Верстати для волочіння прутків, труб, 

профілів, # чи подібних металевих 

виробів, металокераміки та керметів 

28.41.34-50.00 Дроту • Верстати для виготовляння виробів з # 

(крім верстатів для волочіння та 
нарізенакочувальних верстатів) 

25.93.13-15.00 Дротяна • Тканина # із заліза чи сталі (крім стрічок 

неперервних до машин) 

25.93.13-60.00 Дротяна • Тканина #, решітки й сітки та лист 
просічно-витяжний з міді (зокрема 
виготовлені з мідних сплавів, 

неперервні стрічки з мідного дроту) 

25.99.29-25.00 Дротяна • Вироби готові із залізного чи сталевого 

дроту; силки, капкани й подібні вироби, 

# обв'язка для фуражу, носові кільця для 

тварин, матрацні гачки, гаки для м'яса, 
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підвіски ринви/водостічного жолоба, 
корзини для паперу (крім дротових 

каркасів для абажурів) 

24.41.30-70.00 Дротяне • Каталізатори платинові як # полотно чи 

решітка 

25.93.11-30.00 Дротяні • Дріт кручений, канати та троси із заліза 

чи сталі (зокрема кручений дріт і # 

канати з приєднаними фітингами чи без 
них, електрично не ізольовані), крім 

електроізольованих 

25.93.13-43.00 Дротяні • Сита #, решітки, сітки та огорожі, 
плетені, не зварені в точках перетину 

(крім покритих пластмасами) 

25.93.13-45.00 Дротяні • Сита #, решітки, сітки й огорожі, 
плетені, не зварені в точках перетину, 

покриті пластмасами 

25.93.13-13.00 Дротяної • Стрічки неперервні для машин з # 

тканини із заліза чи сталі 

20.30.24 Друкарське • Чорнило # 

20.30.24-50.00 Друкарське • Чорнило # чорне 

20.30.24-70.00 Друкарське • Чорнило # (крім чорного) 

20.30.9 Друкарських • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва фарб, лаків і подібних 

засобів для покриття, # чорнил і 
сумішей для ущільнювання 

20.30.99 Друкарських • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва фарб, лаків і подібних 

засобів для покриття, # чорнил і 
сумішей для ущільнювання 

20.30.99-00.00 Друкарських • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва фарб, лаків і подібних 

засобів для покриття, # чорнил і 
сумішей для ущільнювання 

23.99.40 Друкарських • Частини # і палітурних машин та 

устатковання 

28.23.24 Друкарських • Частини та приладдя до # і лічильних 

машин 

28.23.24-00.00 Друкарських • Частини та приладдя до # і лічильних 

машин 

28.99.4 Друкарських • Частини # і палітурних машин та 

устатковання 

28.99.40-00.00 Друкарських • Частини # і палітурних машин та 
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устатковання 

32.99.1 Друкарських • Убори наголовні захисні; ручки для 

писання та олівці, дошки, штемпелі для 

датування, опечатування та 
нумерування; стрічки до # машинок, 

штемпельні подушечки 

32.99.16 Друкарських • Дошки грифельні та інші дошки для 

писання чи рисування; штемпелі для 

проставляння дат, запечатування чи 

нумерування та подібні пристосування; 

стрічки до # машинок або подібні 
стрічки; подушечки штемпельні 

32.99.16-70.00 Друкарських • Стрічки до # машинок або подібні 
стрічки, просочені чорнилом чи 

оброблені іншим способом для 

нанесення відбитків (крім рулонів зі 
стрічкою вугільного чи іншого 

копіювального паперу) 

28.23.1 Друкарські • Машинки #, машини для обробляння 

текстів і лічильні машини 

28.23.11 Друкарські • Машинки #, машини для обробляння 

текстів 

28.23.11-00.00 Друкарські • Машинки #, машини для обробляння 

текстів 

28.99.1 Друкарські • Машини й устатковання # та палітурні 

28.99.14 Друкарські • Машини й устатковання #, інші, крім 

машин і устатковання 

конторського/офісного типу 

28.99.14-90.00 Друкарські • Машини й устатковання #, інші (крім 

машин та устатковання 

конторського/офісного типу), н. в. і. у. 

17.29.11-50.00 Друкованих • Етикетки паперові чи картонні 
самосклеювальні (крім #) 

17.29.11-80.00 Друкованих • Етикетки паперові чи картонні (крім #, 

самосклеювальних) 

18.12.12 Друкованих • Друкування рекламних каталогів, 

проспектів, плакатів та інших # 

рекламних матеріалів 

27.33.13-30.00 Друкованих • Штепселі та розетки на напругу не 

більше ніж 1 кВ для # схем 

27.33.13-50.00 Друкованих • Штепселі та розетки на напругу не 

більше ніж 1 кВ (крім призначених для 

коаксіальних кабелів і # схем) 
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26.12.1 Друковані • Схеми # з умонтованими складниками 

26.12.10 Друковані • Схеми # з умонтованими складниками 

26.12.10-20.00 Друковані • Схеми # багатошарові, що мають лише 
струмопровідні елементи та контакти 

26.12.10-50.00 Друковані • Схеми # інші, ніж багатошарові, що 

мають лише струмопровідні елементи та 
контакти 

18.14.10-50.00 Друкованого • Оправляння та оздоблювання, зокрема 
оздоблювання # паперу або картону, 

крім оздоблювання книг, брошур, 

журналів, каталогів, зразків і рекламної 
літератури 

18.12.19-90.00 Друкованої • Друкування іншої # продукції, н. в. і. у. 

18.13 Друку • Послуги щодо підготовляння до # та 

допоміжні послуги, пов'язані з 
друкуванням; носії відбитків для 

використання в поліграфії 

18.13.1 Друку • Послуги щодо підготовляння до # 

18.13.10 Друку • Послуги щодо підготовляння до # 

18.13.10-00.00 Друку • Послуги щодо підготовляння до # 

20.59.1 Друку • Фотопластинки й фотоплівки, плівка 

для миттєвого #; фотохімікати та 

фотографічні незмішані речовини 

20.59.11 Друку • Фотопластинки й фотоплівки, плівка 

для миттєвого #, сенсибілізовані, 
неекспоновані; фотопапір 

20.59.11-30.00 Друку • Фотопластинки й фотоплівки пласкі, 
сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-

яких матеріалів; плівка для миттєвого # 

пласка, сенсибілізована, неекспонована 

(крім як з паперу, картону чи тканини) 

20.59.11-50.00 Друку • Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, 

неекспонована, з будь-яких матеріалів; 

плівка для миттєвого # пласка, 
сенсибілізована, неекспонована (крім як 

з паперу, картону чи тканини) 

26.20.16-40.00 Друку • Принтери, копіювальні та факсимільні 
апарати, які можна під'єднати до 

автоматичних машин для обробляння 

даних або до мережі (крім машин для #, 

які друкують за допомогою пластин, 

барабанів та інших складників, а також 

машин, які виконують дві чи більше 
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функції: друкування, копіювання чи 

факсимільне передавання) 

28.23.22 Друку • Машини для офсетного #, аркушеві, 
конторського/офісного типу 

28.23.22-00.00 Друку • Машини для офсетного #, аркушеві, 
конторського/офісного типу 

28.94.15-30.00 Друку • Машини для друкування на текстильних 

матеріалах (крім машин офсетного, 

флексографічного, високого # та 

глибокого друку) 

28.94.15-30.00 Друку • Машини для друкування на текстильних 

матеріалах (крім машин офсетного, 

флексографічного, високого друку та 
глибокого #) 

28.99.13 Друку • Машини для офсетного #, крім машин 

конторського/офісного типу 

28.99.13-30.00 Друку • Машини для офсетного # рулонні 

28.99.13-90.00 Друку • Машини для офсетного #, інші 

28.99.14-10.00 Друку • Машини для високого # рулонні (крім 

машин для флексографічного друку) 

28.99.14-10.00 Друку • Машини для високого друку рулонні 
(крім машин для флексографічного #) 

28.99.14-30.00 Друку • Машини для флексографічного # 

28.99.14-50.00 Друку • Машини для глибокого # 

17.12.73 Друкування • Папір і картон для писання, # чи іншої 
графічної призначеності, крейдовані 
каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.73-37.00 Друкування • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

писання, #, графічних робіт (крім 

паперу-основи крейдованого щільністю 

не більше ніж 150 г/м2) 

17.12.73-60.00 Друкування • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами/для 

писання, #, графічних робіт легкий, з 
часткою волокон, одержаних 

механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 17 

17.12.73-75.00 Друкування • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

писання, #, графічних робіт у рулонах, 

інший, з часткою волокон, одержаних 
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механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.73-79.00 Друкування • Папір крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

писання, #, графічних робіт в аркушах, з 
часткою волокон, одержаних 

механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.23.14 Друкування • Папір і картон, інші, для писання, # чи 

іншої графічної призначеності, 
віддруковані, тиснені або перфоровані 

17.23.14-00.00 Друкування • Папір і картон, інші, для писання, # чи 

іншої графічної призначеності, 
віддруковані, тиснені або перфоровані 

18.1 Друкування • Послуги щодо # та послуги, пов'язані з 
друкуванням 

18.11 Друкування • # газет 

18.11.1 Друкування • # газет 

18.11.10 Друкування • # газет 

18.11.10-00.00 Друкування • # газет 

18.12 Друкування • Послуги щодо #; інші 

18.12.1 Друкування • Послуги щодо #, інші 

18.12.11 Друкування • # поштових марок, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, 

кредитних карток з мікрочіпами, чеків 

та інших документів із захистом і 
подібних матеріалів 

18.12.11-00.00 Друкування • # поштових марок, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, 

кредитних карток з мікрочіпами, чеків 

та інших документів із захистом і 
подібних матеріалів 

18.12.12 Друкування • # рекламних каталогів, проспектів, 

плакатів та інших друкованих 

рекламних матеріалів 

18.12.12-30.00 Друкування • # торгових каталогів 

18.12.12-50.00 Друкування • # комерційних рекламних матеріалів 

(крім торгових каталогів) 

18.12.13 Друкування • # щоденних і періодичних видань, які 
виходять менше чотирьох разів на 

тиждень 

18.12.13-00.00 Друкування • # щоденних і періодичних видань, які 
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виходять менше чотирьох разів на 

тиждень 

18.12.14 Друкування • # книг, географічних, гідрографічних 

або подібних карт усіх видів, 

репродукцій, креслеників і фотографій, 

поштових листівок 

18.12.14-07.00 Друкування • # книжок, брошур, рекламних 

проспектів і подібної продукції, 
окремими аркушами 

18.12.14-14.00 Друкування • # книжок, брошур, рекламних 

проспектів і подібної продукції (крім 

надрукованих окремими аркушами) 

18.12.14-21.00 Друкування • # книжок для дітей, книжки для 

малювання та розфарбовування 

18.12.14-28.00 Друкування • # словників і енциклопедій та їхніх 

серійних випусків 

18.12.14-35.00 Друкування • # географічних, гідрографічних або 

подібних карт усіх видів у формі 
книжки 

18.12.14-42.00 Друкування • # географічних, гідрографічних або 

подібних карт усіх видів, не у формі 
книжки 

18.12.14-49.00 Друкування • # поштових листівок, ілюстрованих або 

неілюстрованих 

18.12.14-56.00 Друкування • # вітальних листівок, ілюстрованих або 

неілюстрованих, з конвертами чи без 
конвертів 

18.12.14-63.00 Друкування • # репродукцій, креслеників і фотографій 

18.12.15 Друкування • # етикеток і ярликів 

18.12.15-00.00 Друкування • # етикеток і ярликів 

18.12.16 Друкування • # безпосередньо на пластмасу, скло, 

метал, дерево й кераміку 

18.12.16-00.00 Друкування • # безпосередньо на пластмасу, скло, 

метал, дерево й кераміку 

18.12.19 Друкування • Послуги щодо #, інші, н. в. і. у. 

18.12.19-10.00 Друкування • # різноманітних календарів, зокрема 
відривних 

18.12.19-20.00 Друкування • # нотних видань (зокрема з написанням 

музичних нот Брайля) 

18.12.19-30.00 Друкування • # перебивних картинок 
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18.12.19-90.00 Друкування • # іншої друкованої продукції, н. в. і. у. 

26.20.16-40.00 Друкування • Принтери, копіювальні та факсимільні 
апарати, які можна під'єднати до 

автоматичних машин для обробляння 

даних або до мережі (крім машин для 

друку, які друкують за допомогою 

пластин, барабанів та інших складників, 

а також машин, які виконують дві чи 

більше функції: #, копіювання чи 

факсимільне передавання) 

26.20.18 Друкування • Пристрої, що виконують дві чи більше з 
таких функцій: #, сканування, 

копіювання, факсимільний зв'язок 

26.20.18-00.00 Друкування • Пристрої, що виконують дві чи більше з 
таких функцій: #, сканування, 

копіювання, факсимільний зв'язок 

26.70.12 Друкування • Фотокамери для підготовляння пластин 

або циліндрів для #; фотокамери, 

використовувані для перенесення 

зображення документів у мікрофільми, 

мікрофіші чи інші мікроносії 

26.70.12-00.00 Друкування • Фотокамери для підготовляння пластин 

або циліндрів для #; фотокамери, 

використовувані для перенесення 

зображення документів у мікрофільми, 

мікрофіші чи інші мікроносії 

28.94.15 Друкування • Устатковання допоміжне для 

використання з машинами для 

обробляння текстилю; машини для # на 
текстильних матеріалах 

28.94.15-30.00 Друкування • Машини для # на текстильних 

матеріалах (крім машин офсетного, 

флексографічного, високого друку та 
глибокого друку) 

18.1 Друкуванням • Послуги щодо друкування та послуги, 

пов'язані з # 

18.13 Друкуванням • Послуги щодо підготовляння до друку 

та допоміжні послуги, пов'язані з #; 

носії відбитків для використання в 

поліграфії 

18.13.3 Друкуванням • Послуги допоміжні, пов'язані з # 

18.13.30 Друкуванням • Послуги допоміжні, пов'язані з # 

18.13.30-00.00 Друкуванням • Послуги допоміжні, пов'язані з # 

26.12.9 Друкуванням • Послуги, пов'язані з # схем; роботи 
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субпідрядні як частина виробництва 

електронних плат з умонтованими 

складниками 

26.12.91 Друкуванням • Послуги, пов'язані з # схем 

26.12.91-00.00 Друкуванням • Послуги, пов'язані з # схем 

26.20.16-40.00 Друкують • Принтери, копіювальні та факсимільні 
апарати, які можна під'єднати до 

автоматичних машин для обробляння 

даних або до мережі (крім машин для 

друку, які # за допомогою пластин, 

барабанів та інших складників, а також 

машин, які виконують дві чи більше 
функції: друкування, копіювання чи 

факсимільне передавання) 

15.1 Дублена • Шкіра # та вичинена; вироби дорожні, 
шорно-сідельні та упряж; хутро 

вичинене або фарбоване 

15.11 Дублена • Шкіра # та вичинена; хутро вичинене 

або фарбоване 

15.11.41-30.00 Дублена • Шкіра зі шкур овець або ягнят, без 
вовняного покриву, #, але без 
подальшого оброблення (крім замші) 

15.11.42-30.00 Дублена • Шкіра зі шкур кіз або козенят, без 
волосяного покриву, # чи додублена, але 
без подальшого оброблення (крім 

замші) 

15.11.43-30.00 Дублена • Шкіра зі шкур свиней, без волосяного 

покриву, #, але без подальшого 

оброблення 

15.11.41-50.00 Дублення • Шкіра зі шкур овець або ягнят, без 
вовняного покриву, вичинена під 

пергамент або додатково оброблена 
після # (крім замші, лакової шкіри, 

ламінованої лакової та металізованої 
шкіри) 

15.11.42-50.00 Дублення • Шкіра зі шкур кіз або козенят, без 
волосяного покриву, вичинена під 

пергамент або додатково оброблена 
після # (крім замші, лакової шкіри, 

ламінованої лакової та металізованої 
шкіри) 

15.11.43-50.00 Дублення • Шкіра зі шкур свиней, без волосяного 

покриву, вичинена під пергамент або 

додатково оброблена після # (крім 

лакової шкіри, ламінованої лакової та 
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металізованої шкіри) 

20.12.23 Дублення • Речовини дубильні органічні синтетичні 
та дубильні неорганічні; препарати 

дубильні, препарати ферментні для 

попереднього # 

20.12.23-50.00 Дублення • Речовини дубильні неорганічні; 
препарати дубильні; препарати 

ферментні для попереднього # 

28.94.30-30.00 Дублення • Машини й устатковання для 

підготовляння, # та обробляння шкіри 

чи шкури 

28.94.52-80.00 Дублення • Частини машин і устатковання для 

підготовляння, # й обробляння шкіри чи 

шкури, або для виробництва чи 

ремонтування взуття (крім швейних 

машин) 

15.11.9 Дубленої • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та вичиненої шкіри; 

вичиненого або фарбованого хутра 

15.11.99 Дубленої • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та вичиненої шкіри; 

вичиненого або фарбованого хутра 

15.11.99-00.00 Дубленої • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та вичиненої шкіри; 

вичиненого або фарбованого хутра 

27.40.39-10.00 Дугових • Устатковання електричне освітлювальне 
та візуальної сигналізації для 

автомобілів (крім ламп розжарювання та 
газорозрядних ламп, герметичних ламп 

спрямованого світла, ультрафіолетових, 

інфрачервоних і # ламп) 

27.40.1 Дугові • Лампи розжарювання та газорозрядні 
електричні; лампи # 

27.40.15 Дугові • Лампи газорозрядні; ультрафіолетові чи 

інфрачервоні; лампи # 

27.40.15-70.00 Дугові • Лампи ультрафіолетові чи інфрачервоні; 
лампи # 

27.90.31-54.00 Дугового • Машини електричні цілком або 

частково автоматичні для # зварювання 

металів (крім плазмодугового) 

27.90.31-63.00 Дугового • Машини, інші, для # зварювання з 
покритими електродами 

27.90.31-99.00 Дугового • Машини й апарати для зварювання 
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(крім машин і апаратів для зварювання 

опором пластмас, для # чи 

плазмодугового зварювання, для 

термообробляння металів) 

27.90.31-72.00 Дугою • Машини, інші, для зварювання 

захищеною # 

25.40.12-30.00 Дула • Револьвери та пістолети (крім 

військової вогнепальної зброї, 
автоматичних пістолетів, пристроїв 

запускання сигнальних ракет, пістолетів 

і револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для гуманного 

забою тварин, що стріляють стрижнями, 

зброї, яку заряджають з #, пружинних 

пневматичних або газових рушниць, 

імітаційної зброї) 

25.40.12-50.00 Дула • Дробовики-рушниці, ґвинтівки, 

карабіни та зброя, яку заряджають з # 

(зокрема рушниці для полювання на 

качок (рушниці для плоскодонок), 

комбіновані рушниці з взаємозамінним 

гладким і нарізним стволом, зброя 

спортивна, виконана у формі палиці), 
крім військової вогнепальної зброї 

10.20.24-20.00 Дунайський • Лосось тихоокеанський, атлантичний і 
#, закопчений (зокрема філе) 

28.29.70-20.00 Дуттям • Пальники газові з #, ручні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи 

зварювання (крім машин електричних, 

лазерних, іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, 

магнітноімпульсних або плазмодугових) 

28.29.70-90.00 Дуттям • Машини й апарати для паяння м'якими 

та твердими припоями, зварювання чи 

для поверхневого термообробляння 

(крім ручних газових пальників з # і 
електричних машин і апаратів) 

32.20.1 Духові • Фортепіано, органи та інші струнні й # 

музичні інструменти; метрономи, 

камертони; механізми музичних 

скриньок 

32.20.13 Духові • Органи # клавішні, фісгармонії та 

подібні інструменти; акордеони та 
подібні інструменти; гармоніки губні; 
інструменти духові 

32.20.13 Духові • Органи духові клавішні, фісгармонії та 
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подібні інструменти; акордеони та 
подібні інструменти; гармоніки губні; 
інструменти # 

32.20.13-10.00 Духові • Органи # клавішні, фісгармонії та 

подібні клавішні інструменти з 
металевими язичками 

32.20.13-70.00 Духові • Інструменти #, інші 

27.52.11-13.00 Духовками • Прилади для приготування та 
підігрівання їжі, побутові, з духовкою, 

залізні чи сталеві, на газовому паливі 
(зокрема з додатковими котлами для 

центрального опалення, окремими # для 

газового та інших видів палива) 

27.52.11-15.00 Духовки • Прилади для приготування та 
підігрівання їжі, побутові, залізні чи 

сталеві, на газовому, паливі (зокрема з 
додатковими котлами для центрального 

опалення, для газового та інших видів 

палива, без #) 

27.52.11-13.00 Духовкою • Прилади для приготування та 
підігрівання їжі, побутові, з #, залізні чи 

сталеві, на газовому паливі (зокрема з 
додатковими котлами для центрального 

опалення, окремими духовками для 

газового та інших видів палива) 

27.51.28-10.00 Духову • Електроплити кухонні, які мають 

принаймні # шафу та панель з 
електронагрівальними елементами (крім 

комбінованих газоелектричних 

пристроїв) 

23.13.14 Дюара • Колби скляні для посудин # чи для 

інших вакуумних посудин 

23.13.14-00.00 Дюара • Колби скляні для посудин # чи для 

інших вакуумних посудин 

25.73.30-77.00 Дюбелів • Інструменти ручні, інші (зокрема 
інструменти патронного типу для 

клепання), інструменти для забивання # 

і подібні інструменти 

20.14.71-70.00 Дьоготь • # деревний; оливи з деревного дьогтю; 

креозот деревний; нафта деревна; пек 

рослинний; пивоварний пек і подібні 
препарати, виготовлені на основі 
каніфолі, смоляних кислот або 

рослинного пеку 

20.14.71-70.00 Дьогтю • Дьоготь деревний; оливи з деревного #; 
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креозот деревний; нафта деревна; пек 

рослинний; пивоварний пек і подібні 
препарати, виготовлені на основі 
каніфолі, смоляних кислот або 

рослинного пеку 

32.99.52-20.00 Ебонітових • Гребінці, затискачі на волосся та подібні 
вироби (крім # або пластмасових, 

апаратів електротермічних 

перукарських) 

26.40.6 Екран • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний #) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

26.40.60 Екран • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний #) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

26.40.60-00.00 Екран • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний #) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

26.70.17 Екрани • Фотоспалахи; фотоапаратура для 

збільшення або зменшення; апаратура та 

устатковання для фото- і 
кінолабораторій; негатоскопи, 

проекційні # 

26.70.17-00.00 Екрани • Фотоспалахи; фотоапаратура для 

збільшення або зменшення; апаратура та 

устатковання для фото- і 
кінолабораторій; негатоскопи, 

проекційні # 

26.40.34-60.00 Екраном • Відеомонітори з пласким #, дисплеї 
рідиннокристалічні, плазмові без 
пристроїв настроювання (відеомонітори 

кольорові) (крім обладнаних 

електронно-променевою трубкою) 

28.49.21-40.00 Екраном • Пристрої для кріплення інструментів, 

головки саморозкривальні та кріплення 

деталей, використовувані лише чи 

переважно для виробництва 

напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким # 
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28.99.20-60.00 Екраном • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для виробництва 

дисплеїв з пласким # 

28.99.39-45.00 Екраном • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для виробництва чи 

ремонтування масок і фотошаблонів; 

складання напівпровідникових приладів 

або електронних інтегрованих схем; 

підіймання, переміщення, завантаження, 

розвантаження зливків, пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким # 

28.92.26 Екскаватори • Лопати механічні, # та одноківшові 
навантажувачі, з обертанням верхньої 
частини на 360°, самохідні, крім 

фронтальних одноківшових 

навантажувачів 

28.92.26-00.00 Екскаватори • Лопати механічні, # та одноківшові 
навантажувачі, з обертанням верхньої 
частини на 360°, самохідні, крім 

фронтальних одноківшових 

навантажувачів 

28.92.27 Екскаватори • Лопати механічні, # та одноківшові 
навантажувачі самохідні, інші; машини 

самохідні для гірничих робіт, інші 

28.92.27-30.00 Екскаватори • Лопати механічні, # та одноківшові 
навантажувачі самохідні, інші; машини 

самохідні для гірничих робіт, інші, н. в. 

і. у. 

28.92.27-50.00 Екскаватори • Машини й устатковання землерийні та 
#, самохідні, н. в. і. у. 

28.22.2 Екскаваторів • Ковші, грейфери, захвати та черпаки до 

кранів, # і подібного устатковання 

28.22.20 Екскаваторів • Ковші, грейфери, захвати та черпаки до 

кранів, # і подібного устатковання 

28.22.20-00.00 Екскаваторів • Ковші, грейфери, захвати та черпаки до 

кранів, # і подібного устатковання 

30.11.21 Екскурсійні • Судна круїзні, # й подібні плавучі 
засоби для перевезення людей; пороми 

всіх типів 

30.11.21-30.00 Екскурсійні • Судна круїзні, # й подібні плавучі 
засоби для перевезення людей 

10.41.41-30.00 Екстрагування • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після # олії з соєвих 
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бобів 

10.41.41-50.00 Екстрагування • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після # олії та жирів з 
насіння соняшнику 

10.41.41-70.00 Екстрагування • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після # олії та жирів з 
насіння ріпаку чи кользи 

10.41.41-90.00 Екстрагування • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після # олії та жирів з 
інших рослин (зокрема з насіння 

бавовнику, насіння льону, кокосових 

горіхів, копри, пальмових горіхів чи 

ядер), крім соєвих бобів, насіння 

соняшнику, ріпаку чи кользи 

28.93.17-80.00 Екстрагування • Машини й устатковання для # чи 

переробляння тваринних жирів або олій 

10.89.19-25.00 Екстракт • # солодовий 

10.83.12 Екстракти • Замінники кави; #, есенції та 
концентрати кави чи замінників кави; 

шкаралупи та оболонки зерен кави 

10.83.12-40.00 Екстракти • #, есенції та концентрати кави й готові 
продукти на основі екстрактів, есенцій 

чи концентратів кави або на основі кави 

10.83.12-70.00 Екстракти • Цикорій смажений та інші смажені 
замінники кави, #, есенції та 

концентрати з них 

10.83.14 Екстракти • #: есенції, концентрати та готові 
продукти з чаю чи мате 

10.83.14-00.00 Екстракти • #, есенції, концентрати та готові 
продукти з чаю чи мате 

10.89.1 Екстракти • Супи, яйця, дріжджі та інші харчові 
продукти; # та соки з м'яса, риби й 

водяних безхребетних 

10.89.14 Екстракти • # та соки з м'яса, риби й водяних 

безхребетних 

10.89.14-00.00 Екстракти • # та соки з м'яса, риби й водяних 

безхребетних 

10.89.15 Екстракти • Соки та #, пектинові речовини, клеї і 
згущувачі рослинні 

10.89.15-00.10 Екстракти • Соки та # рослинні 

10.89.15-00.11 Екстракти • # з хмелю 

10.89.15-00.12 Екстракти • Соки та # рослинні (крім екстрактів з 
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хмелю) 

12.00.19 Екстракти • Тютюн і замінники тютюну промислові, 
інші; тютюн гомогенізований чи 

відновлений; # та есенції тютюнові 

12.00.19-90.00 Екстракти • Тютюн промисловий, тютюнові # та 
есенції, інший гомогенізований чи 

відновлений тютюн, н. в. і. у. 

20.12.2 Екстракти • # фарбувальні та дубильні; таніни та 

їхні похідні; речовини фарбувальні, н. в. 

і. у. 

20.12.22 Екстракти • # дубильні рослинного походження; 

таніни та їхні похідні; речовини 

фарбувальні рослинного чи тваринного 

походження 

20.12.22-50.00 Екстракти • # дубильні рослинного походження; 

таніни та їхні солі, ефіри прості, естери 

та інші похідні 

20.12.22-70.00 Екстракти • Речовини фарбувальні рослинного чи 

тваринного походження та препарати, 

виготовлені на їхній основі (зокрема 

фарбувальні #), крім тваринного вугілля 

21.10.6 Екстракти • Залози та інші органи, # цих речовин та 

інші речовини людського чи тваринного 

походження, н. в. і. у. 

21.10.60 Екстракти • Залози та інші органи, # цих речовин та 

інші речовини людського чи тваринного 

походження, н. в. і. у. 

21.10.60-20.00 Екстракти • # залоз чи інших органів або їхніх 

секретів (продуктів їхньої секреції), 
органотерапевтичної призначеності 

10.83.12-40.00 Екстрактів • Екстракти, есенції та концентрати кави 

й готові продукти на основі #, есенцій 

чи концентратів кави або на основі кави 

10.82.23-20.00 Екстрактом • Тістечка, з # лакриці; блоки, палички та 
пастилки з умістом сахарози більше ніж 

10 мас. %; але без умісту жодних інших 

речовин 

25.73.60-24.00 Екстрування • Фільтри для витягування чи # металу 

(крім незакріплених пластин, стрижнів, 

наконечників і подібних виробів зі 
спеченого карбіду металу чи 

металокераміки) 

28.96.10-30.00 Екструдери • # для обробляння ґуми чи пластмас чи 

для виробництва виробів із цих 
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матеріалів 

22.22.19-40.00 Екструдована • Сітка-рукав # пластмасова 

24.31.20-10.00 Екструдованих • Бруски та стрижні зі швидкорізальної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування або 

обробляння в холодному стані, з 
рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з 
подальшим оброблянням (крім брусків і 
стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої 
сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, 
зокрема з подальшим оброблянням 

(крім виробів гарячекатаних, 

гарячеволочильних або #, плакованих, 

напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених 

у витки) 

25.73.60-23.00 Екструдування • Фільтри для витягування або # металу з 
робочою частиною з алмазу чи 

агломерованого алмазу (крім тримачів 

до механізмів і ручних інструментів) 

28.94.11 Екструдування • Машини для #, витягування, 

текстурування чи різання штучних 

текстильних матеріалів; машини для 

підготування текстильних волокон 

28.94.11-00.00 Екструдування • Машини для #, витягування, 

текстурування чи різання штучних 

текстильних матеріалів; машини для 

підготування текстильних волокон 

24.44.13-30.00 Екструзії • Мідь рафінована нелегована, 

необроблена (крім спечених виробів, які 
підлягають прокатуванню, #, куванню) 

24.44.13-70.00 Екструзії • Сплави мідні необроблені (крім 

спечених виробів, які підлягають 

прокатуванню, #, куванню); лігатури на 

основі міді (зокрема непридатні для 

кування сплави), крім фосфіду міді з 
умістом більше ніж 15 мас. % фосфору 

20.16.20-35.00 Еластичний • Полістирол #, у первинних формах 

28.92.11 Елеватори • # та конвеєри безперервної дії для 
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підземних робіт 

28.92.11-00.00 Елеватори • # та конвеєри безперервної дії для 

підземних робіт 

26.30.2 Електрична • Апаратура # для проводового 

телефонного чи телеграфного зв'язку; 

відеофони 

27.1 Електрична • Двигуни, генератори та трансформатори 

електричні й # розподільча та 

керувальна апаратура 

27.12 Електрична • Апаратура розподільча та керувальна # 

27.12.1 Електрична • Апаратура # для комутації чи захисту 

електричних кіл на напругу більше ніж 

1000 В 

27.12.2 Електрична • Апаратура # для комутації чи захисту 

електричних кіл, на напругу не більше 

ніж 1000 В 

27.12.10 Електрична • Апаратура # для комутації чи захисту 

електричних кіл на напругу більше ніж 

1000 В 

27.90.2 Електрична • Панелі індикаторні з пристроями на 
рідинних кристалах або зі 
світлодіодами; апаратура # звукової чи 

візуальної сигналізації 

27.90.20 Електрична • Панелі індикаторні з пристроями на 
рідинних кристалах або зі 
світлодіодами; апаратура # звукової чи 

візуальної сигналізації 

27.90.20-80.00 Електрична • Апаратура # для звукової чи візуальної 
сигналізації, н. в. і. у. 

27 Електричне • Устатковання # та побутові прилади 

27.4 Електричне • Устатковання освітлювальне # 

27.9 Електричне • Устатковання #, інше 

27.40 Електричне • Устатковання освітлювальне # 

27.40.39-10.00 Електричне • Устатковання # освітлювальне та 
візуальної сигналізації для автомобілів 

(крім ламп розжарювання та 

газорозрядних ламп, герметичних ламп 

спрямованого світла, ультрафіолетових, 

інфрачервоних і дугових ламп) 

27.90 Електричне • Устатковання #, інше 

27.90.1 Електричне • Устатковання #, інше, та його частини 



стор. 925 з 1807  

27.90.4 Електричне • Устатковання #, інше (зокрема 

електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та гальма, 
електромагнітні підіймальні головки, 

пришвидшувачі заряджених частинок, 

генератори електричних сигналів), н. в. 

і. у. 

27.90.7 Електричне • Устатковання # сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху 

на залізницях, трамвайних коліях, 

автомобільних дорогах, внутрішніх 

водних шляхах, майданчиках для 

паркування, портових спорудах і 
летовищах 

27.90.40 Електричне • Устатковання # інше (зокрема 
електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та гальма, 
електромагнітні підіймальні головки, 

пришвидшувачі заряджених частинок, 

генератори електричних сигналів), н. в. 

і. у. 

27.90.70 Електричне • Устатковання # сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху 

на залізницях, трамвайних коліях, 

автомобільних дорогах, внутрішніх 

водних шляхах, майданчиках для 

паркування, портових спорудах і 
летовищах 

27.90.70-10.00 Електричне • Устатковання # сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху 

на залізницях та трамвайних коліях 

27.90.70-30.00 Електричне • Устатковання # сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху 

на автомобільних дорогах або 

внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

29.31 Електричне • Устатковання # та електронне до 

моторних транспортних засобів 

29.31.2 Електричне • Устатковання # інше до моторних 

транспортних засобів і його частини 

29.31.23 Електричне • Устатковання # освітлювальне та 
візуальної сигналізації, склоочищувачі, 
антиобмерзлювачі та протизапітнювачі 
до автомобілів і мотоциклів 

29.31.23-10.00 Електричне • Устатковання # або що працює від 
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батарей, освітлювальне та візуальної 
сигналізації для використання у 

велосипедах 

29.31.23-50.00 Електричне • Устатковання # звукової сигналізації 
для мотоциклів і автомобілів 

30.92.20-90.08 Електричний • Крісла колісні, якими керує супровідна 

особа, з урухомлювачем/приводом, 

якому надає рух # двигун 

26.11.30-65.00 Електричним • Схеми інтегровані електронні (крім 

схем багатокристальних): постійні 
запам'ятовувальні перепрограмовувані 
пристрої, з # стиранням інформації, 
зокрема флеш-пам'ять 

27.51.15-30.00 Електричним • Вентилятори з # двигуном потужністю 

не більше ніж 125 Вт настільні, 
підлогові, настінні, віконні, стельові, 
дахові 

28.24.11-50.00 Електричним • Верстати точильні, шліфувальні та 
стругальні ручні, укомплектовані # 

двигуном, які працюють від 

зовнішнього джерела живлення 

28.25.20-30.00 Електричним • Вентилятори осьові (крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, дахових з # двигуном 

потужністю не більше ніж 125 Вт) 

28.25.20-50.00 Електричним • Вентилятори відцентрові (крім 

настільних, підлогових, настінних, 

віконних, стельових, дахових з # 

двигуном потужністю не більше ніж 125 

Вт) 

28.25.20-70.00 Електричним • Вентилятори, інші (крім настільних, 

підлогових, настінних, віконних, 

стельових, дахових з # двигуном 

потужністю не більше ніж 125 Вт, 
відцентрових, осьових) 

28.25.30-80.00 Електричним • Частини машин, промислового чи 

лабораторного устатковання, з # чи 

неелектричним нагріванням, для 

обробляння матеріалів зміненням 

температури, і неелектричних 

безінерційних та ємнісних 

водонагрівників, н. в. і. у 

28.29.60-90.00 Електричним • Машини, устатковання промислове чи 

лабораторне, з # чи неелектричним 

нагріванням, для обробляння матеріалів 

зміненням температури, н. в. і. у. 
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30.92.20-90.01 Електричним • Крісла колісні з # 

урухомлювачем/приводом і ручним 

керуванням 

30.92.20-90.02 Електричним • Крісла колісні з # 

урухомлювачем/приводом та 
сервокеруванням 

32.20.14 Електричним • Інструменти музичні (зокрема клавішні) 
з електричною генерацією чи # 

підсиленням звуку 

32.20.14-00.00 Електричним • Інструменти музичні (зокрема клавішні) 
з електричною генерацією чи # 

підсиленням звуку 

27.12.31 Електричними • Пульти, панелі та інші основи, 

обладнані # пристроями для комутації 
чи захисту на напругу не більше ніж 

1000 В 

27.12.32 Електричними • Пульти, панелі та інші основи, 

обладнані # пристроями для комутації 
чи захисту на напругу більше ніж 1000 

В 

27.33.13-80.00 Електричними • Пристрої інші, для з'єднань з # колами 

чи всередині електричних кіл на 

напругу не більше ніж 1 кВ 

22.29.91-93.00 Електричних • Виготовляння пластмасових деталей до 

# машин і устатковання, апаратури для 

записування та відтворювання звуку, 

апаратури для записування й 

відтворювання зображення та звуку на 

телебаченні 

23.19.21 Електричних • Колби скляні відкриті для # ламп, 

електронно-променевих трубок або 

подібних виробів і їхні частини зі скла 

23.19.21-00.00 Електричних • Колби скляні відкриті для # ламп, 

електронно-променевих трубок або 

подібних виробів і їхні частини зі скла 

23.43.1 Електричних • Ізолятори електричні керамічні; 
арматура ізолювальна керамічна до # 

машин, устатковання чи приладдя 

23.43.9 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # керамічних ізоляторів та 

ізолювальної керамічної арматури 

23.43.10 Електричних • Ізолятори електричні керамічні; 
арматура ізолювальна керамічна до # 

машин, устатковання чи приладдя 
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23.43.10-53.00 Електричних • Арматура ізолювальна керамічна до # 

машин, устатковання та приладдя до 

них, з умістом не менше ніж 80 мас. % 

оксидів металів 

23.43.10-55.00 Електричних • Арматура ізолювальна керамічна до # 

машин, устатковання та приладдя до 

них (крім арматури з умістом не менше 
ніж 80 мас. % оксидів металів) 

23.43.99 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # керамічних ізоляторів та 

ізолювальної керамічної арматури 

23.43.99-00.00 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # керамічних ізоляторів та 

ізолювальної керамічної арматури 

24.42.23-30.00 Електричних • Дріт з нелегованого алюмінію (крім 

ізольованих # проводів і кабелів, троса й 

армованого алюмінієвим дротом корду, 

багатожильного проводу й кабелю) 

24.42.23-50.00 Електричних • Дріт з алюмінієвих сплавів (крім 

ізольованих # проводів і кабелів, троса й 

армованого алюмінієвим дротом корду, 

багатожильного проводу й кабелю) 

25.50.11-34.00 Електричних • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних залів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин 

ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, # 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.11-56.00 Електричних • Пресування холодне сталевих частин # 

машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку 

25.50.11-58.00 Електричних • Пресування холодне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 
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котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, # машин і 
устатковання, звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.12-90.00 Електричних • Штампування об'ємне частин з 
кольорових металів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, # машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.13-40.00 Електричних • Формування з листового металу (сталі) 
частин # машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку 

25.50.13-70.00 Електричних • Формування з листового металу 

(кольорових металів) частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання 

та механічних пристроїв, # машин і 
устатковання, звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, меблів, 

набивних речей меблів, світильників і 
освітлювального устатковання, 

складаних металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Електричних • Виготовляння методом порошкової 
металургії виробів ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та 
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механічних пристроїв, # машин і 
устатковання, звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, 

апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

з кольорових металів 

25.62.10-09.00 Електричних • Обробляння токарне металевих деталей 

# машин і устатковання, 

звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, 

телевізійної відео- та 

звукозаписувальної й відтворювальної 
апаратури 

26.51.4 Електричних • Прилади для вимірювання # величин і 
йонізівного випромінювання 

26.51.43 Електричних • Прилади для вимірювання # величин без 
записувального пристрою 

26.51.45 Електричних • Прилади й апаратура для вимірювання 

або контролювання # величин, н. в. і. у. 

27.11.6 Електричних • Частини # двигунів, генераторів і 
трансформаторів 

27.11.9 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # двигунів, генераторів і 
трансформаторів 

27.11.61 Електричних • Частини # двигунів і генераторів 

27.11.61-00.00 Електричних • Частини # двигунів і генераторів 

27.11.99 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # двигунів, генераторів і 
трансформаторів 

27.11.99-00.00 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # двигунів, генераторів і 
трансформаторів 

27.12.1 Електричних • Апаратура електрична для комутації чи 

захисту # кіл на напругу більше ніж 

1000 В 

27.12.2 Електричних • Апаратура електрична для комутації чи 

захисту # кіл, на напругу не більше ніж 

1000 В 
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27.12.10 Електричних • Апаратура електрична для комутації чи 

захисту # кіл на напругу більше ніж 

1000 В 

27.12.10-90.00 Електричних • Апаратура, інша, для комутації # кіл на 

напругу більше ніж 1 кВ 

27.12.23 Електричних • Апаратура для захисту # кіл, на напругу 

не більше ніж 1000 В, н. в. і. у. 

27.12.23-30.00 Електричних • Апаратура для захисту # кіл (крім 

запобіжників плавких і вимикачів 

автоматичних) на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму не більше ніж 16 А 

27.12.23-50.00 Електричних • Апаратура для захисту # кіл (крім 

плавких запобіжників і автоматичних 

вимикачів) на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму більше ніж 16 А, 

але не більше від 125 А 

27.12.23-70.00 Електричних • Апаратура для захисту # кіл (крім 

плавких запобіжників і автоматичних 

вимикачів) на напругу не більше ніж 

1000 В і силу струму більше ніж 125 А 

27.20.24 Електричних • Частини # акумуляторів, зокрема 

сепаратори 

27.20.24-00.00 Електричних • Частини # акумуляторів, зокрема 

сепаратори 

27.32.9 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших електронних і # 

проводів та кабелів 

27.32.99 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших електронних і # 

проводів та кабелів 

27.32.99-00.00 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших електронних і # 

проводів та кабелів 

27.33.13 Електричних • Вилки штепсельні, розетки та інша 

апаратура для комутації чи захисту # 

кіл, н. в. і. у. 

27.33.13-60.00 Електричних • Елементи попередньоскладені для # кіл 

на напругу не більше ніж 1 кВ 

27.33.13-80.00 Електричних • Пристрої інші, для з'єднань з 
електричними колами чи всередині # кіл 

на напругу не більше ніж 1 кВ 

27.33.14-10.00 Електричних • Жолоби для проводок, профілі та 
оболонки до # кабелів, з пластмаси 
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27.33.14-30.00 Електричних • Арматура ізолювальна пластмасова, до 

# машин, пристроїв, устатковання (крім 

електричних ізоляторів) 

27.33.14-30.00 Електричних • Арматура ізолювальна пластмасова, до 

електричних машин, пристроїв, 

устатковання (крім # ізоляторів) 

27.40.42-30.00 Електричних • Частини # портативних ліхтарів, що 

працюють на сухих батарейках, 

акумуляторах, магнето (крім 

призначених для велосипедів і 
автомобілів) 

27.51.3 Електричних • Частини побутових # приладів 

27.51.9 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # побутових приладів 

27.51.30 Електричних • Частини побутових # приладів 

27.51.99 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # побутових приладів 

27.51.99-00.00 Електричних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # побутових приладів 

27.90.4 Електричних • Устатковання електричне, інше (зокрема 

електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та гальма, 
електромагнітні підіймальні головки, 

пришвидшувачі заряджених частинок, 

генератори # сигналів), н. в. і. у. 

27.90.8 Електричних • Частини # конденсаторів, електричних 

резисторів, реостатів і потенціометрів 

27.90.8 Електричних • Частини електричних конденсаторів, # 

резисторів, реостатів і потенціометрів 

27.90.12 Електричних • Ізолятори електричні; арматура 

ізолювальна для # машин або 

устатковання; трубки ізоляційні 

27.90.12-80.00 Електричних • Арматура ізолювальна, для # машин або 

устатковання (крім виготовлених зі скла 

чи кераміки); трубки ізоляційні та 
з'єднувальні деталі з недорогоцінних 

металів, облицьовані ізоляційним 

матеріалом (крім виготовлених зі скла 
чи кераміки) 

27.90.32 Електричних • Частини # машин і апаратів для паяння 

м'якими та твердими припоями чи 

зварювання, електричних машин і 
апаратів для гарячого напилення металів 

або металокераміки 
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27.90.32 Електричних • Частини електричних машин і апаратів 

для паяння м'якими та твердими 

припоями чи зварювання, # машин і 
апаратів для гарячого напилення металів 

або металокераміки 

27.90.32-00.00 Електричних • Частини # машин і апаратів для паяння 

м'якими та твердими припоями чи 

зварювання, електричних машин і 
апаратів для гарячого напилення металів 

або металокераміки 

27.90.32-00.00 Електричних • Частини електричних машин і апаратів 

для паяння м'якими та твердими 

припоями чи зварювання, # машин і 
апаратів для гарячого напилення металів 

або металокераміки 

27.90.33-70.00 Електричних • Частини спеціалізованих # машин і 
апаратури, н. в. і. у. 

27.90.33-90.00 Електричних • Частини # машин чи апаратури, н. в. і. у. 

27.90.40 Електричних • Устатковання електричне інше (зокрема 
електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та гальма, 
електромагнітні підіймальні головки, 

пришвидшувачі заряджених частинок, 

генератори # сигналів), н. в. і. у. 

27.90.51 Електричних • Конденсатори постійної ємності для # 

мереж частотою 50/60 Гц, спроможні 
витримувати реактивну потужність не 
менше ніж 0,5 кВ•А р 

27.90.51-00.00 Електричних • Конденсатори постійної ємності для # 

мереж частотою 50/60 Гц, спроможні 
витримувати реактивну потужність не 
менше ніж 0,5 кВ•А р 

27.90.81 Електричних • Частини # конденсаторів 

27.90.81-00.00 Електричних • Частини # конденсаторів 

27.90.82 Електричних • Частини # резисторів, реостатів і 
потенціометрів 

27.90.82-00.00 Електричних • Частини # резисторів, реостатів і 
потенціометрів 

28.11.21-30.00 Електричних • Турбіни на водяній парі та інші парові 
турбіни (крім турбін для # генераторів) 

28.21.14-70.00 Електричних • Частини промислових або 

лабораторних, #, індукційних чи 

діелектричних печей, або нагрівального 

устатковання 
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28.22.16-50.00 Електричних • Ліфти та скіпові підіймачі, інші (крім #) 

28.29.70-20.00 Електричних • Пальники газові з дуттям, ручні для 

паяння м'якими та твердими припоями 

чи зварювання (крім машин #, лазерних, 

іншого світлового чи фотонного 

випромінювання, магнітноімпульсних 

або плазмодугових) 

28.29.70-90.00 Електричних • Машини й апарати для паяння м'якими 

та твердими припоями, зварювання чи 

для поверхневого термообробляння 

(крім ручних газових пальників з дуттям 

і # машин і апаратів) 

28.29.84 Електричних • Частини устатковання, що не мають # 

з'єднань, н. в. і. у. 

28.29.84-00.00 Електричних • Частини устатковання, що не мають # 

з'єднань, н. в. і. у. 

28.99.39-20.00 Електричних • Машини для складання # і електронних 

ламп, трубок або електронно-

променевих трубок чи газорозрядних 

ламп у скляних колбах 

28.99.39-75.00 Електричних • Столи для казіно, устатковання 

автоматично обладнане для кегельбану 

та інші вироби для масових розваг, 
настільні чи кімнатні ігри, зокрема 
столи для гри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, 
жетонів або інших подібних предметів, 

більярдів, відеоігор, у які грають за 

допомогою телевізора, гральних карт і 
наборів # гоночних автомобілів для 

змагальних ігор) 

28.99.52-30.00 Електричних • Частини для складання # і електронних 

ламп, трубок або електронно-

променевих трубок чи газорозрядних 

ламп у скляних колбах, для виробництва 

чи гарячого обробляння скла чи скляних 

виробів, крім форм для лиття скла 

32.40.39-20.00 Електричних • Інструменти та іграшкові музичні 
пристрої; іграшки у наборах або 

комплектах (крім наборів для складання 

моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для 

конструювання, наборів # гонкових 

автомобілів), іграшки та моделі з 
убудованим моторчиком; зброя 

іграшкова 
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32.40.42-50.00 Електричних • Набори # гонкових автомобілів для 

змагальних ігор 

33.14.11 Електричних • Ремонтування та технічне 

обслуговування # двигунів, генераторів, 

трансформаторів, розподільчої та 

керувальної апаратури 

33.14.11-20.00 Електричних • Ремонтування та технічне 

обслуговування # двигунів, генераторів, 

трансформаторів 

33.20.50-20.00 Електричних • Монтування # двигунів, генераторів і 
трансформаторів 

23.19.25 Електричні • Ізолятори # скляні 

23.19.25-00.00 Електричні • Ізолятори # скляні 

23.43.1 Електричні • Ізолятори # керамічні; арматура 

ізолювальна керамічна до електричних 

машин, устатковання чи приладдя 

23.43.10 Електричні • Ізолятори # керамічні; арматура 

ізолювальна керамічна до електричних 

машин, устатковання чи приладдя 

23.43.10-33.00 Електричні • Ізолятори # керамічні (без металевих 

частин) 

23.43.10-35.00 Електричні • Ізолятори # керамічні до повітряних 

ліній електропередавання чи контактних 

мереж (зокрема з металевими 

частинами), крім громовідводів 

23.43.10-39.00 Електричні • Ізолятори # керамічні (зокрема з 
металевими частинами), крім 

призначених до повітряних ліній 

електропередавання чи контактних 

мереж, громовідводів 

26.30.50-20.00 Електричні • Прилади охоронної та пожежної 
сигналізації й подібна апаратура, # (крім 

призначених для використання у 

моторних транспортних засобах або 

спорудах) 

26.30.50-80.00 Електричні • Прилади охоронної та пожежної 
сигналізації й подібна апаратура, #, для 

використання в спорудах 

26.40.43 Електричні • Підсилювачі звукових частот #; 

комплекти звукопідсилювальні 
електричні 

26.40.43 Електричні • Підсилювачі звукових частот 
електричні; комплекти 
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звукопідсилювальні # 

26.40.43-59.00 Електричні • Підсилювачі звукових частот # (зокрема 
підсилювачі високоякісного 

відтворювання), крім підсилювачів 

високих і середніх частот, телефонних і 
вимірювальних підсилювачів 

26.40.43-70.00 Електричні • Комплекти звукопідсилювальні # 

(зокрема системи з мікрофоном і 
гучномовцем для публічних виступів) 

27.11 Електричні • Двигуни, генератори та трансформатори 

# 

27.11.3 Електричні • Установки електрогенераторні та 
перетворювачі обертові # 

27.11.4 Електричні • Трансформатори # 

27.11.32 Електричні • Установки генераторні з поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням; установки 

генераторні, інші; перетворювачі # 

обертові 

27.11/32-70.00 Електричні • Перетворювачі # обертові 

27.20.2 Електричні • Акумулятори # та частини до них 

27.20.23 Електричні • Акумулятори нікель-кадмієві, гідридно-

нікелеві, літій-іонні, літій-полімерні, 
залізонікелеві та інші # акумулятори 

27.20.23-00.00 Електричні • Акумулятори нікель-кадмієві, гідридно-

нікелеві, літій-іонні, літій-полімерні, 
залізонікелеві та інші # акумулятори 

27.32 Електричні • Проводи та кабелі електронні й #, інші 

27.32.1 Електричні • Проводи та кабелі електронні й #, інші 

27.32.12 Електричні • Кабелі коаксіальні та інші коаксіальні # 

провідники 

27.32.12-00.00 Електричні • Кабелі коаксіальні та інші коаксіальні # 

провідники 

27.32.13 Електричні • Провідники #, інші, на напругу не 

більше ніж 1000 В 

27.32.13-40.00 Електричні • Провідники #, інші, на напругу не 

більше ніж 1000 В, оснащені 
з'єднувальними деталями 

27.32.13-80.00 Електричні • Провідники #, інші, на напругу не 

більше ніж 1000 В, не оснащені 
з'єднувальними деталями 
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27.32.14 Електричні • Провідники #, інші, на напругу більше 
ніж 1000 В 

27.32.14-00.00 Електричні • Провідники #, інші, на напругу більше 
ніж 1000 В 

27.40.1 Електричні • Лампи розжарювання та газорозрядні #; 

лампи дугові 

27.40.21 Електричні • Ліхтарі # портативні, що працюють на 
сухих батарейках, акумуляторах, 

магнето 

27.40.21-00.00 Електричні • Ліхтарі # портативні, що працюють на 
сухих батарейках, акумуляторах, 

магнето 

27.40.22 Електричні • Світильники настільні, торшери та 
нічники # 

27.40.22-00.00 Електричні • Світильники настільні, торшери та 
нічники # 

27.40.25 Електричні • Люстри та інші # стельові чи настінні 
світильники 

27.40.25-00.00 Електричні • Люстри та інші # стельові чи настінні 
світильники 

27.40.39-30.00 Електричні • Лампи та світильники #, виготовлені з 
пластику та інших матеріалів, 

призначені для використання з лампами 

розжарювання та люмінесцентними 

лампами 

27.51 Електричні • Прилади побутові # 

27.51.2 Електричні • Прилади # побутові, інші, н. в. і. у. 

27.51.11-33.00 Електричні • Холодильники побутові (зокрема 
абсорбційні #; компресійні), крім 

умонтованих 

27.51.23 Електричні • Апарати електронагрівальні перукарські 
та сушарки для рук; праски # 

27.51.23-13.00 Електричні • Сушарки для волосся #, шоломоподібні 

27.51.23-15.00 Електричні • Сушарки для волосся #, крім 

шоломоподібних 

27.51.23-50.00 Електричні • Сушарки для рук # 

27.51.23-70.00 Електричні • Праски # відпарювальні 

27.51.24-50.00 Електричні • Тостери # побутові (зокрема тостерні 
печі для смаження хліба, картоплі чи 

інших невеликих шматочків продуктів) 
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27.51.25 Електричні • Водонагрівачі # надшвидкого 

нагрівання чи акумулювальні; нагрівачі 
електричні занурювані 

27.51.25 Електричні • Водонагрівачі електричні надшвидкого 

нагрівання чи акумулювальні; нагрівачі 
# занурювані 

27.51.25-50.00 Електричні • Водонагрівачі # (зокрема 

акумулювальні), крім надшвидкого 

нагрівання 

27.51.25-70.00 Електричні • Нагрівачі # занурювані (зокрема 
портативні занурювані нагрівачі для 

рідин, за звичай з ручкою чи гачком) 

27.51.26-30.00 Електричні • Радіатори # теплоакумулювальні 

27.51.26-50.00 Електричні • Радіатори #, конвекційні електричні 
нагрівачі та електрокаміни з 
умонтованими вентиляторами 

27.51.26-50.00 Електричні • Радіатори електричні, конвекційні # 

нагрівачі та електрокаміни з 
умонтованими вентиляторами 

27.51.28-50.00 Електричні • Грилі та ростери # побутові 

27.90.3 Електричні • Устатковання для паяння м'якими та 

твердими припоями чи зварювання, 

машини й апарати для поверхневого 

термообробляння та гарячого 

напилення, # 

27.90.5 Електричні • Конденсатори # 

27.90.6 Електричні • Резистори #, крім нагрівальних 

резисторів 

27.90.11 Електричні • Машини й апаратура # спеціалізовані 

27.90.11-00.00 Електричні • Машини й апаратура # спеціалізовані 

27.90.12 Електричні • Ізолятори #; арматура ізолювальна для 

електричних машин або устатковання; 

трубки ізоляційні 

27.90.12-30.00 Електричні • Ізолятори # (крім виготовлених зі скла 

чи кераміки) 

27.90.31 Електричні • Машини й апарати для паяння м'якими 

та твердими припоями чи зварювання, 

#; машини й апарати для гарячого 

напилення металів або металокераміки, 

електричні 

27.90.31 Електричні • Машини й апарати для паяння м'якими 

та твердими припоями чи зварювання, 
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електричні; машини й апарати для 

гарячого напилення металів або 

металокераміки, # 

27.90.31-09.00 Електричні • Паяльники та паяльні пістолети # 

27.90.31-18.00 Електричні • Машини й апарати # для зварювання чи 

паяння (крім паяльників і паяльних 

пістолетів) 

27.90.31-45.00 Електричні • Машини й апарати # для зварювання 

металів опором 

27.90.31-54.00 Електричні • Машини # цілком або частково 

автоматичні для дугового зварювання 

металів (крім плазмодугового) 

27.90.33 Електричні • Частини іншого електричного 

устатковання, # частини машин і 
апаратів, н. в. і. у. 

27.90.60 Електричні • Резистори #, крім нагрівальних 

резисторів 

27.90.60-80.00 Електричні • Резистори постійні вуглецеві, 
композиційні чи плівкові (крім 

нагрівальних резисторів і 
фоторезисторів); резистори змінні # 

(зокрема реостати, потенціометри), крім 

змінних дротових і нагрівальних 

резисторів 

28.21.13 Електричні • Печі #, промислові чи лабораторні; 
устатковання нагрівальне індукційне чи 

діелектричне 

28.21.13-30.00 Електричні • Печі хлібопекарські та кондитерські # 

28.21.13-53.00 Електричні • Печі # індукційні промислові чи 

лабораторні 

28.21.13-55.00 Електричні • Печі # промислові чи лабораторні, 
устатковання індукційне чи 

діелектричне для термічного 

обробляння (зокрема топки та 
діелектричні печі), крім печей опору, 

печей з інфрачервоним 

випромінюванням 

28.22.16-30.00 Електричні • Ліфти та скіпові підіймачі # 

28.24.11-90.00 Електричні • Інструменти #, інші 

28.30.40-10.00 Електричні • Косарки # для газонів, парків, 

майданчиків для гольфу, спортивних 

майданчиків 

32.99.41-10.00 Електричні • Запальнички сигаретні та інші 
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запальнички (зокрема запальнички 

механічні, запальнички #, запальнички 

хімічні, запальнички немеханічні, 
запальнички до транспортних засобів) 

32.99.51-30.00 Електричні • Вироби для новорічних і різдвяних свят 
(крім справжніх різдвяних ялинок); 

підставки під ялинки; свічки; статуетки, 

фігурки тварин і подібні вироби, 

використовувані для прикрашання місць 

обрядових свят; гірлянди # 

25.93.11-30.00 Електрично • Дріт кручений, канати та троси із заліза 

чи сталі (зокрема кручений дріт і 
дротяні канати з приєднаними 

фітингами чи без них, # не ізольовані), 
крім електроізольованих 

24.34.11-30.00 Електричного • Дріт з нелегованої сталі, з умістом 

менше ніж 0,25 мас. % вуглецю 

(зокрема гофрований дріт), крім 

крученого дроту, колючого дроту для 

огороджування, спареного дроту, 

зубчатого дроту, ізольованого # проводу 

24.34.11-50.00 Електричного • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,25 мас. %, але менше від 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого #проводу 

24.34.11-70.00 Електричного • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не 

менше ніж 0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, 

ізольованого # проводу 

25.50.12-80.00 Електричного • Штампування об'ємне сталевих частин 

локомотивів і рухомого складу, 

повітряних суден, космічних суден, # 

устатковання та пристроїв, оптичних 

пристроїв, фото-і кіноустатковання, 

вимірювальних, контролювальних або 

прецизійних пристроїв 

25.93.12-50.00 Електричного • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з міді (крім 

електроізольованих, колючого дроту та 
неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, 

ізольованих # проводу та кабелів) 
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25.93.12-70.00 Електричного • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з алюмінію (крім 

електроізольованих, колючого дроту та 
неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, 

ізольованих # проводу та кабелів) 

25.99.29-76.00 Електричного • Бруски, стрижні, профілі та дріт (крім 

стрижнів з покривом, виливаних 

стрижнів, які підлягають прокатуванню, 

витягуванню чи подальшому виливанню 

для одержання фасонних виробів, 

ізольованого # проводу), зі свинцю 

27.40.9 Електричного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # освітлювального 

устатковання 

27.40.99 Електричного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # освітлювального 

устатковання 

27.40.99-00.00 Електричного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # освітлювального 

устатковання 

27.90.9 Електричного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва іншого # устатковання 

27.90.33 Електричного • Частини іншого # устатковання, 

електричні частини машин і апаратів, н. 

в. і. у. 

27.90.33-30.00 Електричного • Частини # сигналізаційного, 

убезпечувального устатковання для 

регулювання руху на залізницях і 
трамвайних коліях, автомобільних 

дорогах або внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.99 Електричного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва іншого # устатковання 

27.90.99-00.00 Електричного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва іншого # устатковання 

29.31.3 Електричного • Частини іншого # устатковання до 

автомобілів і мотоциклів 

29.31.9 Електричного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та електронного 

устатковання до моторних 

транспортних засобів 

29.31.30 Електричного • Частини іншого # устатковання до 

автомобілів і мотоциклів 
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29.31.30-30.00 Електричного • Частини # устатковання для 

запалювання, генераторів і пристроїв 

для відключення двигунів внутрішнього 

згоряння 

29.31.99 Електричного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та електронного 

устатковання до моторних 

транспортних засобів 

29.31.99-00.00 Електричного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та електронного 

устатковання до моторних 

транспортних засобів 

33.14 Електричного • Ремонтування # устатковання 

33.14.1 Електричного • Ремонтування та технічне 

обслуговування іншого # устатковання 

33.14.19 Електричного • Ремонтування та технічне 

обслуговування іншого # устатковання 

професійної призначеності 

33.14.19-00.00 Електричного • Ремонтування та технічне 

обслуговування іншого # устатковання 

професійної призначеності 

33.20.5 Електричного • Монтування # устатковання 

33.20.50 Електричного • Монтування # устатковання 

33.20.50-90.00 Електричного • Монтування іншого # устатковання, 

крім устатковання сигналізації для 

автомагістралей, автомобільних доріг і 
летовищ 

25.93.11 Електричної • Дріт кручений, троси, плетені шнури, 

стропи та подібні вироби із заліза чи 

сталі, без # ізоляції 

26.30.3 Електричної • Частини # апаратури для телефонного 

чи телеграфного зв'язку 

26.30.30 Електричної • Частини # апаратури для телефонного 

чи телеграфного зв'язку 

26.30.30-00.00 Електричної • Частини # апаратури для телефонного 

чи телеграфного зв'язку 

27.12.4 Електричної • Частини # розподільчої та керувальної 
апаратури 

27.12.8 Електричної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # розподільчої та 
керувальної апаратури 

27.12.40 Електричної • Частини # розподільчої та керувальної 
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апаратури 

27.12.40-30.00 Електричної • Плати електронні, панелі, консолі, 
столи, шафи та інші основи для # 

розподільчої й керувальної апаратури 

(крім таких, що мають умонтовану 

апаратуру) 

27.12.99 Електричної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # розподільчої та 
керувальної апаратури 

27.12.99-00.00 Електричної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # розподільчої та 
керувальної апаратури 

32.20.14 Електричною • Інструменти музичні (зокрема клавішні) 
з # генерацією чи електричним 

підсиленням звуку 

32.20.14-00.00 Електричною • Інструменти музичні (зокрема клавішні) 
з # генерацією чи електричним 

підсиленням звуку 

26.52.28-70.00 Електроапаратури • Перемикачі таймерні, з годинниковим 

механізмом будь-якого виду чи 

синхронним електродвигуном (зокрема 

перемикачі, призначені для 

підключення та відключення живлення 

#) 

27.51.30-50.00 Електробритв • Частини # і машинок для підстригання 

волосся з умонтованим 

електродвигуном 

27.51.22 Електробритви • #, машинки для видаляння волосся, 

машинки для підстригання волосся, з 
умонтованим електродвигуном 

27.51.22-00.00 Електробритви • #, машинки для видаляння волосся, 

машинки для підстригання волосся, з 
умонтованим електродвигуном 

27.11.3 Електрогенераторні • Установки # та перетворювачі обертові 
електричні 

27.90.31-63.00 Електродами • Машини, інші, для дугового зварювання 

з покритими # 

28.22.11-70.00 Електродвигун • Талі та підіймачі (крім призначених для 

підіймання транспортних засобів, 

ланцюгових ручних, таких, що мають #) 

28.22.12-70.00 Електродвигуна • Лебідки та кабестани, інші (крім 

призначених для підіймання 

транспортних засобів, без # та без 
урухомлювача/приводу від поршневого 
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двигуна внутрішнього згоряння) 

28.22.15-30.00 Електродвигуна • Автонавантажувачі, з підіймальним чи 

вантажним устаткованням, без # 

27.11.10-10.00 Електродвигуни • # потужністю не більше ніж 37,5 Вт 
(зокрема двигуни синхронні потужністю 

не більше ніж 18 Вт, двигуни 

універсальні постійного та змінного 

струму; двигуни постійного та змінного 

струму) 

27.11.10-30.00 Електродвигунів • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 37,5 Вт, але не більше від 

750 Вт (крім стартерних # для двигунів 

внутрішнього згоряння) 

27.11.10-53.00 Електродвигунів • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 0,75 кВт, але не більше від 

7,5 кВт (крім стартерних # для двигунів 

внутрішнього згоряння) 

27.11.10-55.00 Електродвигунів • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 7,5 кВт, але не більше від 75 

кВт (крім стартерних # для двигунів 

внутрішнього згоряння) 

27.11.10-70.00 Електродвигунів • Двигуни постійного струму потужністю 

більше ніж 75 кВт, але не більше від 375 

кВт (крім стартерних # для двигунів 

внутрішнього згоряння) 

27.11.10-90.00 Електродвигунів • Двигуни та генератори постійного 

струму потужністю більше ніж 375 кВт 
(крім стартерних # для двигунів 

внутрішнього згоряння) 

26.52.28-70.00 Електродвигуном • Перемикачі таймерні, з годинниковим 

механізмом будь-якого виду чи 

синхронним # (зокрема перемикачі, 
призначені для підключення та 

відключення живлення 

електроапаратури) 

27.51.21 Електродвигуном • Машини електромеханічні побутові з 
умонтованим # 

27.51.21-23.00 Електродвигуном • Пиловсмоктувачі/пилососи, зокрема для 

сухого та вологого прибирання, з 
умонтованим # потужністю не більше 
ніж 1500 Вт і пиловим мішком чи 

іншою вмістиною місткістю не більше 
ніж 20 л 

27.51.21-70.00 Електродвигуном • Подрібнювачі харчових продуктів, 

міксери, соковижималки для фруктів 



стор. 945 з 1807  

або овочів, з умонтованим # 

27.51.22 Електродвигуном • Електробритви, машинки для видаляння 

волосся, машинки для підстригання 

волосся, з умонтованим # 

27.51.22-00.00 Електродвигуном • Електробритви, машинки для видаляння 

волосся, машинки для підстригання 

волосся, з умонтованим # 

27.51.24-10.00 Електродвигуном • Пиловсмоктувачі/пилососи (зокрема для 

сухого та вологого прибирання), крім з 
умонтованим # 

27.51.30-30.00 Електродвигуном • Частини побутових електромеханічних 

приладів з умонтованим # (крім частин 

пиловсмоктувачів/пилососів) 

27.51.30-50.00 Електродвигуном • Частини електробритв і машинок для 

підстригання волосся з умонтованим # 

28.22.11-30.00 Електродвигуном • Талі та підіймачі з # (крім призначених 

для підіймання транспортних засобів) 

28.22.12-50.00 Електродвигуном • Лебідки та кабестани з 
урухомлювачем/приводом від 

поршневого двигуна внутрішнього 

згоряння чи з # (крім призначених для 

підіймання транспортних засобів) 

28.22.15-13.00 Електродвигуном • Автонавантажувачі з вилковим захватом 

самохідні з #, з висотою підіймання не 

менше ніж 1 м 

28.22.15-15.00 Електродвигуном • Автонавантажувачі з вилковим захватом 

самохідні з #, з висотою підіймання 

менше ніж 1 м 

28.24.11 Електродвигуном • Інструмент електромеханічний для 

роботи однією рукою, з умонтованим # 

28.24.21 Електродвигуном • Частини електромеханічного 

інструменту для роботи однією рукою з 
умонтованими # 

28.24.21-00.00 Електродвигуном • Частини електромеханічного 

інструменту для роботи однією рукою з 
умонтованими # 

27.51.21-25.00 Електродвигуном • Пиловсмоктувачі/пилососи, зокрема для 

сухого та вологого прибирання, з 
умонтованим #, інші 

25.93.15 Електроди • Дріт, прутки, трубки, пластини, # з 
покривом або з осердям із флюсового 

матеріалу 

25.93.15-10.00 Електроди • #з покривом для електродугового 
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зварювання з недорогоцінних металів 

27.90.13 Електроди • # вугільні та інші вироби з графіту чи 

інших видів вуглецю для використання 

в електротехніці 

27.90.13-30.00 Електроди • # вугільні для печей 

27.90.13-50.00 Електроди • # вугільні (крім для печей) 

26.60.12-80.00 Електродіагностична • Апаратура # (крім електрокардіографів), 

н. в. і. у. 

26.60.12 Електродіагностичні • Апарати #, використовувані в медицині 

27.90.13-90.00 Електродів • Вироби з графіту чи інших видів 

вуглецю для використання в 

електротехніці (крім вугільних # і 
вугільних щіток) 

25.93.15-30.00 Електродний • Дріт # для електродугового зварювання, 

з недорогоцінних металів (крім дроту та 
прутків із трубчатим припоєм, припоєм 

зі сплаву з умістом не менше ніж 2 мас. 
% будь-якого дорогоцінного металу) 

25.93.15-50.00 Електродний • Прутки з покривом з недорогоцінних 

металів і # дріт, призначені для паяння, 

паяння твердим припоєм або газового 

зварювання (крім дроту та прутків із 
трубчатим припоєм зі сплаву з умістом 

не менше ніж 2 мас. % будь-якого 

дорогоцінного металу) 

25.93.15-10.00 Електродугового • Електроди з покривом для # зварювання 

з недорогоцінних металів 

25.93.15-30.00 Електродугового • Дріт електродний для # зварювання, з 
недорогоцінних металів (крім дроту та 
прутків із трубчатим припоєм, припоєм 

зі сплаву з умістом не менше ніж 2 мас. 
% будь-якого дорогоцінного металу) 

26.51.45-30.00 Електроенергії • Прилади й апаратура із записувальним 

пристроєм для вимірювання чи 

перевіряння коефіцієнтів підсилення 

(крім лічильників подання чи 

вироблення газу, рідини або #) 

26.51.45-55.00 Електроенергії • Прилади й апаратура електронні без 
записувального пристрою для 

вимірювання чи перевіряння 

коефіцієнтів підсилення (крім 

вимірювачів подання чи вироблення 

газу, рідини чи #) 

26.51.63 Електроенергії • Лічильники подання чи вироблення 
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газу, рідин або # 

26.51.84-33.00 Електроенергії • Частини та приладдя до лічильників 

подання чи вироблення # 

27.12.31-70.00 Електроенергії • Основи інші, для керування та 
розподіляння # на напругу не більше 
ніж 1 кВ 

28.11.21-50.00 Електроенергії • Турбіни на водяній парі для вироблення 

# 

30.20.11 Електроенергії • Локомотиви залізничні з живленням від 

зовнішнього джерела # 

30.20.11-00.00 Електроенергії • Локомотиви залізничні з живленням від 

зовнішнього джерела # 

33.20.50-50.00 Електроенергії • Монтування апаратури керування та 

розподіляння # 

26.51.63-70.00 Електроенергії в • Лічильники подання чи вироблення # 

(зокрема калібрувальні), крім 

вольтметрів, амперметрів, ватметрів І 
подібних виробів 

26.40.11 Електроживлення • Радіоприймачі (крім призначених для 

автомобілів), які можуть функціювати 

без зовнішніх джерел # 

26.40.11-00.00 Електроживлення • Радіоприймачі (крім призначених для 

автомобілів), які можуть функціювати 

без зовнішніх джерел # 

26.40.12 Електроживлення • Радіоприймачі, які не можуть 

функціювати без зовнішніх джерел # 

27.12.10-40.00 Електроживлення • Блискавковідводи, обмежувачі напруги 

та пристрої захисту від піків # на 

напругу більше ніж 1 кВ 

27.33.14 Електроізоляційна • Арматура # з пластмаси 

25.93.11-30.00 Електроізольованих • Дріт кручений, канати та троси із заліза 

чи сталі (зокрема кручений дріт і 
дротяні канати з приєднаними 

фітингами чи без них, електрично не 
ізольовані), крім # 

25.93.11-50.00 Електроізольованих • Шнури плетені, стропи та подібні 
вироби із заліза чи сталі (крім #) 

25.93.12 Електроізольованих • Дріт колючий із заліза чи сталі; дріт 
кручений, троси, плетені шнури та 

подібні вироби з міді або алюмінію, 

крім # 

25.93.12-50.00 Електроізольованих • Дріт кручений, троси, плетені шнури та 
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подібні вироби з міді (крім #, колючого 

дроту та неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, 

ізольованих електричного проводу та 
кабелів) 

25.93.12-70.00 Електроізольованих • Дріт кручений, троси; плетені шнури та 

подібні вироби з алюмінію (крім #, 

колючого дроту та неколючого 

подвійного вільнокрученого дроту для 

огорож, ізольованих електричного 

проводу та кабелів) 

24.32.10-18.00 Електроізольованої • Смуга вузька холоднокатана з нержавкої 
сталі (крім # штаби, гофрованої смуги з 
одним зубчатим або скошеним краєм), 

завширшки менше ніж 600 мм 

24.32.20-10.00 Електроізольованої • Смуга вузька плакована з нелегованої 
сталі (крім # штаби), завширшки менше 
ніж 600 мм 

27.51-.26-

50.00 
Електрокаміни • Радіатори електричні, конвекційні 

електричні нагрівані та # з 
умонтованими вентиляторами 

26.60.12-30.00 Електрокардіографи • # 

26.60.12-80.00 Електрокардіографів • Апаратура електродіагностична (крім #), 

н. в. і. у. 

27.51.1 Електроковдри • Холодильники та морозильники; 

машини пральні; #; вентилятори 

27.51.14 Електроковдри • # 

27.51.14-00.00 Електроковдри • # 

28.49.12-83.00 Електролізу • Машини та апаратура для 

гальванопокриття, # чи електрофорезу 

24.32.20-50.00 Електролітичним • Смуга рулонна холоднокатана з 
нелегованої сталі, покрита металом # 

способом, завширшки менше ніж 600 

мм 

25.61.11-70.00 Електролітичним • Нанесення металевих покривів 

цинкових # методом 

25.61.11-90.00 Електролітичним • Нанесення інших металевих покривів, 

крім цинкових (зокрема нікелевих, 

мідних, хромових, з дорогоцінних 

металів) # і хімічним методами 

27.90.52-20.00 Електролітичні • Конденсатори постійної ємності, 
танталові чи алюмінієві, # (крім силових 

конденсаторів) 
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24.32.10-30.00 Електролітично • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки менше 
ніж 600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та # оцинкований 

(крім виробів зі швидкорізальної сталі 
чи з кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.32.10-40.00 Електролітично • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки менше 
600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та плакований чи 

покритий цинком (крім # плакованого та 

виробів зі швидкорізальної сталі чи з 
кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.44.12 Електролітичного • Мідь нерафінована; аноди мідні для # 

рафінування 

24.44.12-00.00 Електролітичного • Мідь нерафінована; аноди мідні для # 

рафінування 

26.51.52-35.00 Електролічильників   Витратоміри електронні (крім #, 

гідрометричних гребних коліс) 

26.51.52-55.00 Електролічильників • Витратоміри неелектронні (крім #, 

гідрометричних гребних коліс) 

27.90.4 Електромагніти • Устатковання електричне, інше (зокрема 

#, електромагнітні зчеплення, муфти та 

гальма, електромагнітні підіймальні 
головки, пришвидшувачі заряджених 

частинок, генератори електричних 

сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40 Електромагніти • Устатковання електричне інше (зокрема 
#, електромагнітні зчеплення, муфти та 

гальма, електромагнітні підіймальні 
головки, пришвидшувачі заряджених 

частинок, генератори електричних 

сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40-60.00 Електромагніти • # та електромагнітні підіймальні 
головки й частини до них (крім магнітів 

медичного застосування); патрони, 

затискачі та подібні пристрої для 

фіксації електромагнітні чи з 
постійними магнітами та їхні частини, 

н. в. і. у. 

27.90.40-50.00 Електромагнітними • Зчеплення, муфти та гальма 
електромагнітні (крім гідравлічних або 

пневматичних механічних гальм, 

керованих # приладами) 
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27.90.4 Електромагнітні • Устатковання електричне, інше (зокрема 

електромагніти, # зчеплення, муфти та 
гальма, електромагнітні підіймальні 
головки, пришвидшувачі заряджених 

частинок, генератори електричних 

сигналів), н. в. і. у. 

27.90.4 Електромагнітні • Устатковання електричне, інше (зокрема 

електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та гальма, # 

підіймальні головки, пришвидшувачі 
заряджених частинок, генератори 

електричних сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40 Електромагнітні • Устатковання електричне інше (зокрема 
електромагніти, # зчеплення, муфти та 
гальма, електромагнітні підіймальні 
головки, пришвидшувачі заряджених 

частинок, генератори електричних 

сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40 Електромагнітні • Устатковання електричне інше (зокрема 
електромагніти, електромагнітні 
зчеплення, муфти та гальма, # 

підіймальні головки, пришвидшувачі 
заряджених частинок, генератори 

електричних сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40-50.00 Електромагнітні • Зчеплення, муфти та гальма # (крім 

гідравлічних або пневматичних 

механічних гальм, керованих 

електромагнітними приладами) 

27.90.40-60.00 Електромагнітні • Електромагніти та # підіймальні 
головки й частини до них (крім магнітів 

медичного застосування); патрони, 

затискачі та подібні пристрої для 

фіксації електромагнітні чи з 
постійними магнітами та їхні частини, 

н. в. і. у. 

27.90.40-60.00 Електромагнітні • Електромагніти та електромагнітні 
підіймальні головки й частини до них 

(крім магнітів медичного застосування); 

патрони, затискачі та подібні пристрої 
для фіксації # чи з постійними 

магнітами та їхні частини, н. в. і. у. 

28.41.34-70.00 Електромагнітоімпульсні • Машини для виробництва заклепок, 

ротаційно-кувальні машини та токарно-

давильні верстати для обробляння 

металу, машини для виробництва 

гнучких труб зі спіральної металевої 
смуги та # металообробчі верстати 
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26.6 Електромедичне • Устатковання радіологічне, # та 

електротерапевтичне устатковання 

26.60 Електромедичне • Устатковання радіологічне, # та 

електротерапевтичне устатковання 

26.60.1 Електромедичне • Устатковання радіологічне, # та 

електротерапевтичне устатковання 

26.60.9 Електромедичного • Послуги щодо виробництва медичних 

приладів; роботи субпідрядні як частина 

виробництва радіологічного, # й 

електротерапевтичного устатковання 

26.60.99 Електромедичного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва радіологічного, # й 

електротерапевтичного устатковання 

26.60.99-00.00 Електромедичного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва радіологічного, # й 

електротерапевтичного устатковання 

33.13.12 Електромедичного • Ремонтування та технічне 

обслуговування радіологічного, # й 

електротерапевтичного устатковання 

33.13.12-00.00 Електромедичного • Ремонтування та технічне 

обслуговування радіологічного, # й 

електротерапевтичного устатковання 

30.20.40-50.00 Електромеханічне • Устатковання механічне чи # 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на дорогах, 

внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

28.24.1 Електромеханічний • Інструмент # для роботи однією рукою; 

інструмент ручний портативний із 
силовим урухомлювачем/приводом, 

інший 

28.24.11 Електромеханічний • Інструмент # для роботи однією рукою, 

з умонтованим електродвигуном 

27.51.30-30.00 Електромеханічних • Частини побутових # приладів з 
умонтованим електродвигуном (крім 

частин пиловсмоктувачів/пилососів) 

27.51.21 Електромеханічні • Машини # побутові з умонтованим 

електродвигуном 

28.24.11-13.00 Електромеханічні • Дрилі ручні #, які працюють без 
зовнішнього джерела живлення 

28.24.11-17.00 Електромеханічні • Дрилі ручні # всіх типів (крім тих, які 
працюють без зовнішнього джерела 
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живлений, електропневматичних) 

28.24.11-23.00 Електромеханічні • Пилки # ланцюгові 

28.24.11-25.00 Електромеханічні • Пилки # циркулярні 

28.24.11-27.00 Електромеханічні • Пилки # ручні (крім ланцюгових пилок, 

циркулярних пилок) 

28.24.11-33.00 Електромеханічні • інструменти ручні #, використовувані 
для роботи з текстильними матеріалами 

(крім дрилей, пилок) 

28.24.11-35.00 Електромеханічні • Інструменти ручні #, які працюють без 
зовнішнього джерела живлення (крім 

дрилей, пилок, інструментів, 

використовуваних для роботи з 
текстильними матеріалами) 

28.24.11-80.00 Електромеханічні • Машини # для підрізання живої огорожі 
та підстригання газонів 

27.51.21-90.00 Електромеханічні • Прилади #, інші 

28.24.21 Електромеханічного • Частини # інструменту для роботи 

однією рукою з умонтованими 

електродвигуном 

28.24.21-00.00 Електромеханічного • Частини # інструменту для роботи 

однією рукою з умонтованими 

електродвигуном 

27.33.9 Електромонтажних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # пристроїв 

27.33.99 Електромонтажних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # пристроїв 

27.33.99-00.00 Електромонтажних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # пристроїв 

27.3 Електромонтажні • Проводи, кабелі та # пристрої 

27.33 Електромонтажні • Пристрої # 

27.33.1 Електромонтажні • Пристрої # 

27.51.28-10.00 Електронагрівальними • Електроплити кухонні, які мають 

принаймні духову шафу та панель з # 

елементами (крім комбінованих 

газоелектричних пристроїв) 

27.51.28-33.00 Електронагрівальними • Панелі з # елементами побутові для 

вмонтовування 

27.51.28-35.00 Електронагрівальними • Котли для варіння та панелі з # 

елементами побутові (крім панелей з 
електронагрівальними елементами для 

вмонтовування) 
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27.51.28-35.00 Електронагрівальними • Котли для варіння та панелі з 
електронагрівальними елементами 

побутові (крім панелей з # елементами 

для вмонтовування) 

27.51.23 Електронагрівальні • Апарати # перукарські та сушарки для 

рук; праски електричні 

27.51.23-30.00 Електронагрівальні • Апарати # перукарські (зокрема бігуді 
та щипці для завивання волосся), крім 

фенів і шоломоподібних сушарок 

27.51.24 Електронагрівальні • Прилади #, інші 

27.51.24-90.00 Електронагрівальні • Прилади # побутові (крім перукарських 

апаратів і ручних сушильних апаратів, 

приладів для обігрівання приміщень і 
ґрунту, водонагрівачів, занурюваних 

нагрівачів, прасок, мікрохвильових 

печей, печей, плиток, котлів для 

варіння, грилів, ростерів, кавоварок, 

чайників і тостерів) 

26.4 Електронна • Апаратура # побутова 

26.40 Електронна • Апаратура # побутова 

29.31 Електронне • Устатковання електричне та # до 

моторних транспортних засобів 

26.11.4 Електронних • Частини # ламп, трубок та інших 

електронних складників, н. в. і. у. 

26.11.4 Електронних • Частини електронних ламп, трубок та 

інших # складників, н. в. і. у. 

26.11.9 Електронних • Послуги, пов'язані з виробництвом # 

інтегрованих схем; роботи субпідрядні 
як частина виробництва електронних 

складників 

26.11.9 Електронних • Послуги, пов'язані з виробництвом 

електронних інтегрованих схем; роботи 

субпідрядні як частина виробництва # 

складників 

26.11.40 Електронних • Частини # ламп, трубок та інших 

електронних складників, н. в. і. у. 

26.11.40 Електронних • Частини електронних ламп, трубок та 

інших # складників, н. в. і. у. 

26.11.91 Електронних • Послуги, пов'язані з виробництвом # 

інтегрованих схем 

26.11.91-00.00 Електронних • Послуги, пов'язані з виробництвом # 

інтегрованих схем 
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26.11.99 Електронних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # складників 

26.11.99-00.00 Електронних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # складників 

26.12.9 Електронних • Послуги, пов'язані з друкуванням схем; 

роботи субпідрядні як частина 
виробництва # плат з умонтованими 

складниками 

26.12.99 Електронних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # плат з умонтованими 

складниками 

26.12.99-00.00 Електронних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # плат з умонтованими 

складниками 

26.30.40-70.00 Електронних • Шафи та корпуси для передавальної та 

приймальної апаратури для 

радіомовлення й телебачення, 

телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно 

для використання з апаратурою з 
телевізійними камерами, приймальною 

апаратурою для радіомовлення та 
телебачення, монітори та проектори 

(крім антен, # модулів і частин до 

моніторів і проекторів, призначених 

винятково або переважно для 

використання в автоматичних машинах 

для обробляння даних), н. в. і. у. 

27.32.9 Електронних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # і електричних 

проводів та кабелів 

27.32.99 Електронних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # і електричних 

проводів та кабелів 

27.32.99-00.00 Електронних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших # і електричних 

проводів та кабелів 

28.41.11-80.00 Електронних • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових 

процесів, для виробництва 
напівпровідникових приладів або # 

інтегрованих схем 

28.49.21-40.00 Електронних • Пристрої для кріплення інструментів, 

головки саморозкривальні та кріплення 
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деталей, використовувані лише чи 

переважно для виробництва 

напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

# інтегрованих схем і дисплеїв з 
пласким екраном 

28.99.2 Електронних • Машини й апарати, призначені для 

виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, # 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.5 Електронних • Частини машин і апаратів, призначених 

для виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, # 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв; 

частини інших машин і устатковання 

спеціальної призначеності 

28.99.20 Електронних • Машини й апарати, призначені для 

виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, # 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.20-40.00 Електронних • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для виробництва 

напівпровідникових приладів або # 

інтегрованих схем (крім верстатів для 

обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини матеріалу, що 

працюють з використанням 

ультразвукових процесів) 

28.99.39-20.00 Електронних • Машини для складання електричних і # 

ламп, трубок або електронно-

променевих трубок чи газорозрядних 

ламп у скляних колбах 

28.99.39-45.00 Електронних • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для виробництва чи 

ремонтування масок і фотошаблонів; 

складання напівпровідникових приладів 

або # інтегрованих схем; підіймання, 

переміщення, завантаження, 

розвантаження зливків, пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким екраном 

28.99.39-45.00 Електронних • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для виробництва чи 

ремонтування масок і фотошаблонів; 
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складання напівпровідникових приладів 

або електронних інтегрованих схем; 

підіймання, переміщення, завантаження, 

розвантаження зливків, пластин, 

напівпровідникових приладів, # 

інтегрованих схем і дисплеїв з пласким 

екраном 

28.99.51 Електронних • Частини машин і апаратів, призначених 

для виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, # 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.51-00.00 Електронних • Частини машин і апаратів, призначених 

для виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, # 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.52-30.00 Електронних • Частини для складання електричних і # 

ламп, трубок або електронно-

променевих трубок чи газорозрядних 

ламп у скляних колбах, для виробництва 

чи гарячого обробляння скла чи скляних 

виробів, крім форм для лиття скла 

32.50.22-90 Електронних • Частини тіла штучні (крім штучних 

зубів і зубних протезів, штучних 

суглобів, ортопедичних пристроїв, 

пристроїв для лікування переломів, 

стимуляторів серцевих #) 

26 Електронні • Комп'ютери, # й оптичні вироби 

26.1 Електронні • Складники та плати # 

26.11 Електронні • Складники # 

26.11.3 Електронні • Схеми # інтегровані 

26.11.30 Електронні • Схеми # інтегровані 

26.11.30-06.00 Електронні • Схеми інтегровані # (крім схем 

багатокристальних): мікропроцесори та 

мікроконтролери, об'єднані чи ні із 
запам'ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, схемами синхронізації 
й тактовими генераторами чи іншими 

схемами 

26.11.30-27.00 Електронні • Схеми інтегровані # (крім схем 

багатокристальних): пристрої 
запам'ятовувальні прямого доступу 

динамічні 
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26.11.30-34.00 Електронні • Схеми інтегровані # (крім схем 

багатокристальних): пристрої 
запам'ятовувальні прямого доступу 

статичні, зокрема запам'ятовувачі 
прямого доступу типу "кеш" ("cash"-

пам'ять) 

26.11.30-54.00 Електронні • Схеми інтегровані # (крім схем 

багатокристальних): постійні 
запам'ятовувальні перепрограмовувані 
пристрої, з можливістю стирання 

інформації за допомогою 

ультрафіолетових променів 

26.11.30-65.00 Електронні • Схеми інтегровані # (крім схем 

багатокристальних): постійні 
запам'ятовувальні перепрограмовувані 
пристрої, з електричним стиранням 

інформації, зокрема флеш-пам'ять 

26.11.30-67.00 Електронні • Схеми інтегровані # (крім схем 

багатокристальних): пристрої 
запам'ятовувальні, інші 

26.11.30-80.00 Електронні • Схеми інтегровані #: підсилювачі 

26.11.30-91.00 Електронні • Схеми інтегровані # багатокристальні, 
інші, н. в. і. у. 

26.11.30-94.00 Електронні • Схеми інтегровані #, інші, н. в. і. у. 

26.12 Електронні • Плати # з умонтованими складниками 

26.51.12-15.00 Електронні • Далекоміри, теодоліти, тахеометри, 

фотограмметричні # прилади та 
інструменти 

26.51.12-35.00 Електронні • Інструменти й апаратура # 

метеорологічної, гідрологічної та 
геофізичної призначеності (крім 

компасів) 

26.51.12-39.00 Електронні • Інструменти #, інші, н. в. і. у. 

26.51.33-10.00 Електронні • Мікрометри та штангенциркулі (зокрема 

верньєри, штангенциркулі з 
циферблатом чи #) 

26.51.43-30.00 Електронні • Прилади та апаратура # для 

вимірювання чи контролювання 

напруги, струму, опору або потужності, 
без записувального пристрою (крім 

мультиметрів, осцилоскопів і 
осцилографів) 

26.51.45-55.00 Електронні • Прилади й апаратура # без 
записувального пристрою для 
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вимірювання чи перевіряння 

коефіцієнтів підсилення (крім 

вимірювачів подання чи вироблення 

газу, рідини чи електроенергії) 

26.51.51-35.00 Електронні • Термометри та пірометри #, не об'єднані 
з іншими інструментами (крім 

рідинних) 

26.51.51-75.00 Електронні • Гідрометри, гігрометри та психрометри 

# 

26.51.52-35.00 Електронні • Витратоміри # (крім 

електролічильників, гідрометричних 

гребних коліс) 

26.51.52-39.00 Електронні • Інструменти й апаратура # для 

вимірювання чи перевіряння рівня 

рідини 

26.51.52-71.00 Електронні • Манометри, сенсори й індикатори 

тиску, перетворювачі # 

26.51.52-83.00 Електронні • Інструменти й апаратура # для 

вимірювання чи перевіряння змінних 

характеристик рідин і газів (зокрема 
теплометри), крім призначених для 

вимірювання тиску, витрат і рівня рідин 

26.51.53-13.00 Електронні • Аналізатори газу чи диму # 

26.51.53-81.00 Електронні • pH-метри, rH-метри та інші апарати для 

вимірювання електропровідності # 

(зокрема для використання в лабораторії 
чи польовому середовищі, для 

моніторингу чи контролювання 

процесів) 

26.51.53-83.00 Електронні • Інструменти й апаратура #, інші 

26.51.62-10.00 Електронні • Машини та пристрої # для 

випробовування механічних 

властивостей металів (крім машин і 
пристроїв металографічних, 

інструментів для виявляння вад) 

26.51.62-55.00 Електронні • Машини та пристрої # для 

випробовування механічних 

властивостей матеріалів (крім металів) 

26.51.66-50.00 Електронні • Інструменти, прилади та машини # для 

вимірювання чи перевіряння 

геометричних параметрів (зокрема 
компаратори, координатно-

вимірювальні машини) 

26.51.66-70.00 Електронні • Інструменти, прилади та машини # для 
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вимірювання чи перевіряння, інші 

26.51.66-83.00 Електронні • Інструменти, прилади та машини # для 

вимірювання чи перевіряння 

геометричних параметрів, інші 

26.51.70-15.00 Електронні • Термостати # 

27.12.40-30.00 Електронні • Плати #, панелі, консолі, столи, шафи та 

інші основи для електричної 
розподільчої й керувальної апаратури 

(крім таких, що мають умонтовану 

апаратуру) 

27.32 Електронні • Проводи та кабелі # й електричні, інші 

27.32.1 Електронні • Проводи та кабелі # й електричні, інші 

28.23.12 Електронні • Калькулятори #, кишенькові машинки 

для записування, відтворювання й 

візуального подання даних з 
обчислювальними функціями 

28.23.12-00.00 Електронні • Калькулятори #, кишенькові машинки 

для записування, відтворювання й 

візуального подання даних з 
обчислювальними функціями 

26.40.6 Електронного • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням # дисплея 

26.40.60 Електронного • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням # дисплея 

26.40.60-00.00 Електронного • Приставки для відеоігор (що їх 

використовують з телеприймачем або 

які мають власний екран) та інші ігри, 

пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням # дисплея 

29.31.9 Електронного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричного та # 

устатковання до моторних 

транспортних засобів 

29.31.99 Електронного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва електричного та # 

устатковання до моторних 

транспортних засобів 

29.31.99-00.00 Електронного • Роботи субпідрядні як частина 
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виробництва електричного та # 

устатковання до моторних 

транспортних засобів 

33.13 Електронного • Ремонтування # й оптичного 

устатковання 

33.13.1 Електронного • Ремонтування та технічне 

обслуговування # й оптичного 

устатковання 

33.13.19 Електронного • Ремонтування та технічне 

обслуговування іншого # устатковання 

професійної призначеності 

33.13.19-00.00 Електронного • Ремонтування та технічне 

обслуговування іншого # устатковання 

професійної призначеності 

33.20.4 Електронного • Монтування # та оптичного 

устатковання 

33.20.42 Електронного • Монтування професійного # 

устатковання 

33.20.42-00.00 Електронного • Монтування професійного # 

устатковання 

26.40.9 Електронної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва побутової # апаратури 

26.40.99 Електронної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва побутової # апаратури 

26.40.99-00.00 Електронної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва побутової # апаратури 

23.19.21 Електронно-променевих • Колби скляні відкриті для електричних 

ламп, # трубок або подібних виробів і 
їхні частини зі скла 

23.19.21-00.00 Електронно-променевих • Колби скляні відкриті для електричних 

ламп, # трубок або подібних виробів і 
їхні частини зі скла 

26.11.40-40.00 Електронно-променевих • Частини # трубок, частини 

термоелектронних ламп і трубок, з 
холодним катодом чи фотокатодом ламп 

і трубок, н. в. і. у. 

27.11.50-80.00 Електронно-променевих • Дроселі та котушки індуктивності (крім 

котушок індуктивності та відхилення до 

# трубок і розрядних ламп) 

28.41.11-70.00 Електронно-променевих • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з 
використанням електрохімічних, #, 
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іонно-променевих або плазмодугових 

процесів 

28.99.39-20.00 Електронно-променевих • Машини для складання електричних і 
електронних ламп, трубок або # трубок 

чи газорозрядних ламп у скляних колбах 

28.99.52-30.00 Електронно-променевих • Частини для складання електричних і 
електронних ламп, трубок або # трубок 

чи газорозрядних ламп у скляних 

колбах, для виробництва чи гарячого 

обробляння скла чи скляних виробів, 

крім форм для лиття скла 

26.11.1 Електронно-променеві • Лампи та трубки термоелектронні, з 
холодним катодом, або фотокатодні, 
зокрема # трубки 

26.11.11 Електронно-променеві • Трубки телевізійні #; трубки до 

телевізійних камер; трубки електронно-

променеві, інші 

26.11.11 Електронно-променеві • Трубки телевізійні електронно-

променеві; трубки до телевізійних 

камер; трубки #, інші 

26.11.11-00.00 Електронно-променеві • Трубки телевізійні #; трубки до 

телевізійних камер; трубки електронно-

променеві, інші 

26.11.11-00.00 Електронно-променеві • Трубки телевізійні електронно-

променеві; трубки до телевізійних 

камер; трубки #, інші 

26.51.42 Електронно-променеві • Осцилоскопи та осцилографи # 

26.51.42-00.00 Електронно-променеві • Осцилоскопи та осцилографи # 

26.40.34-40.00 Електронно-променевою • Відеомонітори кольорові з # трубкою 

26.40.34-60.00 Електронно-променевою • Відеомонітори з пласким екраном, 

дисплеї рідиннокристалічні, плазмові 
без пристроїв настроювання 

(відеомонітори кольорові) (крім 

обладнаних # трубкою) 

23.43.10-35.00 Електропередавання • Ізолятори електричні керамічні до 

повітряних ліній # чи контактних мереж 

(зокрема з металевими частинами), крім 

громовідводів 

23.43.10-39.00 Електропередавання • Ізолятори електричні керамічні (зокрема 
з металевими частинами), крім 

призначених до повітряних ліній #чи 

контактних мереж, громовідводів 

27.51.28-90.00 Електропечей • Електропечі побутові (крім # для 
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вмотивування, мікрохвильових печей) 

27.51.28-70.00 Електропечі • # побутові для вмонтовування 

27.51.28-90.00 Електропечі • # побутові (крім електропечей для 

вмонтовування, мікрохвильових печей) 

27.51.28-10.00 Електроплити • # кухонні, які мають принаймні духову 

шафу та панель з електронагрівальними 

елементами (крім комбінованих 

газоелектричних пристроїв) 

28.24.11-17.00 Електропневматичних • Дрилі ручні електромеханічні всіх типів 

(крім тих, які працюють без 
зовнішнього джерела живлення, #) 

28.24.11-15.00 Електропневматичні • Дрилі ручні # (зокрема верстати 

свердлильні, для нарізання нарізі, для 

розгортання отворів, бурильні молотки 

та перфоратори) 

27.51.26 Електроприлади • # для обігрівання приміщень і 
обігрівання ґрунту 

27.51.26-90.00 Електроприлади • # для обігрівання приміщень, інші 

26.51.53-81.00 Електропровідності • pH-метри, rH-метри та інші апарати для 

вимірювання # електронні (зокрема для 

використання в лабораторії чи 

польовому середовищі, для моніторингу 

чи контролювання процесів) 

26.40.31 Електропрогравальні • Пристрої #, програвачі грамплатівок, 

касетні програвачі та інша 

звуковідтворювальна апаратура 

26.40.31-00.00 Електропрогравальні • Пристрої #, програвачі грамплатівок, 

касетні програвачі та інша 

звуковідтворювальна апаратура 

28.41.11-50.00 Електророзрядних • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з 
використанням # процесів 

29.31.23-30.00 Електросигналізаційні • Пристрої # для захисту від крадіжки чи 

пожежі та подібні пристрої для 

автомобілів 

26.6 Електротерапевтичне • Устатковання радіологічне, 

електромедичне та # устатковання 

26.60 Електротерапевтичне • Устатковання радіологічне, 

електромедичне та # устатковання 

26.60.1 Електротерапевтичне • Устатковання радіологічне, 

електромедичне та # устатковання 
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26.60.9 Електротерапевтичного • Послуги щодо виробництва медичних 

приладів; роботи субпідрядні як частина 

виробництва радіологічного, 

електромедичного й # устатковання 

26.60.99 Електротерапевтичного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва радіологічного, 

електромедичного й # устатковання 

26.60.99-00.00 Електротерапевтичного • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва радіологічного, 

електромедичного й # устатковання 

33.13.12-00.00 Електротерапевтичного • Ремонтування та технічне 

обслуговування радіологічного, 

електромедичного й # устатковання 

33.13.12 Електротерапевтичного • Ремонтування та технічне 

обслуговування радіологічного, 

електромедичного й # устатковання 

32.99.52-20.00 Електротермічних • Гребінці, затискачі на волосся та подібні 
вироби (крім ебонітових або 

пластмасових, апаратів # перукарських) 

32.99.52-50.00 Електротермічних • Шпильки на волосся, затискачі для 

завивання, щипці для завивання, бігуді 
та подібні вироби та їх частини (крім 

апаратів # перукарських) 

23.41.11-30.00 Електротермічної • Посуд столовий і кухонний з 
порцеляни/фарфору (крім # апаратуру 

кавомолок і млинків для спецій з 
робочими частинами з металу) 

23.99.19-70.00 Електротехніці • Вироби з графіту або інших вуглецевих 

матеріалів, не використовуваних в # 

27.90.13 Електротехніці • Електроди вугільні та інші вироби з 
графіту чи інших видів вуглецю для 

використання в # 

27.90.13-90.00 Електротехніці • Вироби з графіту чи інших видів 

вуглецю для використання в # (крім 

вугільних електродів і вугільних щіток) 

24.10.51-10.00 Електротехнічна • Жерсть біла, листи та смуги луджені, 
зокрема сталь # з хромовим покривом 

(ECCS) 

24.10.54-10.00 Електротехнічна • Смуга рулонна холоднокатана #, з 
орієнтованим зерном, з кремнієвої 
електротехнічної сталі, завширшки 

менше ніж 600 мм 

24.32.10-16.00 Електротехнічна • Смуга вузька холоднокатана з 
нелегованої сталі іншої, ніж нержавка 
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сталь і # сталь, завширшки менше ніж 

600 мм 

24.32.10-22.00 Електротехнічна • Смуга рулонна холоднокатана з 
нелегованої сталі та з легованої сталі 
іншої, ніж нержавка сталь і # сталь, 

завширшки менше ніж 600 мм 

24.32.10-25.00 Електротехнічний • Прокат плаский із заліза чи нелегованої 
сталі, завширшки менше ніж 600 мм, 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стан), неплакований, без 
гальванічного чи іншого покриву, з 
часткою вуглецю менше ніж 25 мас. %, 

# 

24.10.41-30.00 Електротехнічні • Листи та пластини #, не піддані 
кінцевому випалюванню, завширшки не 
менше ніж 600 мм 

24.10.41-50.00 Електротехнічні • Листи та пластини #, не з орієнтованим 

зерном, завширшки не менше ніж 600 

мм 

24.10.53-10.00 Електротехнічні • Листи та смуги #, з орієнтованим 

зерном, завширшки не менше ніж 600 

мм 

24.10.52-10.00 Електротехнічно • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки не 

менше ніж 600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані), # оцинкований (крім 

продукції з кремнієвої електротехнічної 
сталі) 

24.10.52-30.00 Електротехнічно • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки не 

менше ніж 600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані), оцинкований (крім 

продукції # оцинкованої, продукції з 
кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.51-20.00 Електротехнічно • Прокат плаский із заліза чи нелегованої 
сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, 

# оцинкований 

24.10.5 Електротехнічної • Прокат плаский із сталі, плакований, з 
гальванічним або іншим покривом і 
прокат плаский зі швидкорізальної сталі 
та кремнієвої # сталі 

24.10.35-10.00 Електротехнічної • Прокат плаский з інструментальної 
сталі чи легованої сталі іншої, ніж 

нержавкої сталі, без подальшого 
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обробляння, крім гарячого 

прокатування, завширшки не менше ніж 

600 мм, у рулонах (крім 

швидкорізальної сталі чи кремнієвої # 

сталі) 

24.10.35-30.00 Електротехнічної • Прокат плаский з інструментальної 
сталі чи легованої сталі іншої, ніж 

нержавкої сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого 

прокатування, завширшки не менше ніж 

600 мм, не в рулонах (крім продукції з 
покривом органічними речовинами, 

продукції завтовшки менше ніж 4,75 мм 

і продукції з швидкорізальної сталі чи 

кремнієвої # сталі) 

24.10.35-40.00 Електротехнічної • Прокат плаский з легованої сталі, іншої, 
ніж нержавкої сталі, завширшки не 

менше ніж 600 мм, без подальшого 

обробляння, крім гарячого 

прокатування, не в рулонах, завтовшки 

менше ніж 4,75 мм (крім продукції з 
інструментальної сталі, швидкорізальної 
сталі чи кремнієвої # сталі) 

24.10.35-50.00 Електротехнічної • Прокат плаский з легованої сталі, іншої, 
ніж нержавкої сталі, завширшки не 

менше ніж 600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та з подальшим 

оброблянням (крім оцинкованого та 
продукції з кремнієвої # сталі) 

24.10.36 Електротехнічної • Прокат плаский з іншої легованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, завширшки 

менше ніж 600 мм (крім прокату з 
кремнієвої # сталі) 

24.10.36-00.00 Електротехнічної • Прокат плаский з іншої легованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, завширшки 

менше ніж 600 мм (крім прокату з 
кремнієвої # сталі) 

24.10.52-10.00 Електротехнічної • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки не 

менше ніж 600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані), електротехнічно 

оцинкований (крім продукції з 
кремнієвої # сталі) 

24.10.52-30.00 Електротехнічної • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
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ніж нержавка сталь, завширшки не 

менше ніж 600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані), оцинкований (крім 

продукції електротехнічно оцинкованої, 
продукції з кремнієвої # сталі) 

24.10.53 Електротехнічної • Прокат плаский з кремнієвої # сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.53-30.00 Електротехнічної • Прокат плаский з кремнієвої # сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, не з 
орієнтованим зерном 

24.10.54 Електротехнічної • Прокат плаский з кремнієвої # сталі, 
завширшки менше ніж 600 мм 

24.10.54-10.00 Електротехнічної • Смуга рулонна холоднокатана 

електротехнічна, з орієнтованим зерном, 

з кремнієвої # сталі, завширшки менше 
ніж 600 мм 

24.10.54-30.00 Електротехнічної • Прокат плаский з кремнієвої # сталі, 
завширшки менше ніж 600 мм, не з 
орієнтованим зерном 

24.32.10-30.00 Електротехнічної • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки менше 
ніж 600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та електролітично 

оцинкований (крім виробів зі 
швидкорізальної сталі чи з кремнієвої # 

сталі) 

24.32.10-40.00 Електротехнічної • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки менше 
600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та плакований чи 

покритий цинком (крім електролітично 

плакованого та виробів зі 
швидкорізальної сталі чи з кремнієвої # 

сталі) 

24.32.10-50.00 Електротехнічної • Прокат плаский з легованої сталі іншої, 
ніж нержавка сталь, завширшки менше 
ніж 600 мм, гарячекатаний чи 

холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) з подальшим 

оброблянням (крім плакованого чи 

покритій цинком і виробів зі 
швидкорізальної сталі чи з кремнієвої # 

сталі) 



стор. 967 з 1807  

26.51.53-20.00 Електрофорезу • Хроматографи й апаратура для # 

28.49.12-83.00 Електрофорезу • Машини та апаратура для 

гальванопокриття, електролізу чи # 

28.41.11-70.00 Електрохімічних • Верстати для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини 

матеріалу, що працюють з 
використанням #, електронно-

променевих, іонно-променевих або 

плазмодугових процесів 

17.12.13 Електрочутливого • Папір-основа та картон-основа для 

фоточутливого, термочутливого чи # 

паперу; папір-основа для копіювального 

паперу; основа для шпалер 

17.12.13-00.00 Електрочутливого • Папір-основа та картон-основа для 

фоточутливого, термочутливого чи # 

паперу; папір-основа для копіювального 

паперу; основа для шпалер 

17.12.73-35.00 Електрочутливого • Папір-основа крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами, для 

фото-, термо-, # паперу, щільністю не 
більше ніж 150 г/м2, з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, не 
більше ніж 10 мас. % 

25.93.17-23.00 Елемента • Ланцюги зі зварними ланками, інші 
(крім ланцюгів з розпірками), із заліза 
чи сталі, з найбільшим розміром 

поперечного перерізу складового # не 
більше ніж 16 мм 

25.93.17-25.00 Елемента • Ланцюги зі зварними ланками, інші 
(крім ланцюгів з розпірками), із заліза 

чи сталі, з найбільшим розміром 

поперечного перерізу складового # 

більше ніж 16 мм 

25.72.14-40.00 Елементами • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби для використання в 

будівлях (крім завіс, поворотних 

роликів, замків, ключів, дверних очків з 
оптичними # та дверних засувів, що їх 

відкривають за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 

27.51.28-10.00 Елементами • Електроплити кухонні, які мають 

принаймні духову шафу та панель з 
електронагрівальними # (крім 

комбінованих газоелектричних 

пристроїв) 

27.51.28-33.00 Елементами • Панелі з електронагрівальними # 
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побутові для вмонтовування 

27.51.28-35.00 Елементами • Котли для варіння та панелі з 
електронагрівальними # побутові (крім 

панелей з електронагрівальними 

елементами для вмонтовування) 

27.51.28-35.00 Елементами • Котли для варіння та панелі з 
електронагрівальними елементами 

побутові (крім панелей з 
електронагрівальними # для 

вмонтовування) 

20.13.2 Елементи • # хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки 

неорганічні 

20.13.13 Елементи • # радіоактивні інші, ізотопи та їхні 
сполуки; сплави, дисперсії, вироби 

керамічні та суміші, з умістом таких 

елементів, ізотопів або сполук 

20.13.13-00.00 Елементи • # радіоактивні інші, ізотопи та їхні 
сполуки; сплави, дисперсії, вироби 

керамічні та суміші, з умістом таких 

елементів, ізотопів або сполук 

20.13.14 Елементи • # паливні (твели) неопромінені для 

ядерних реакторів 

20.13.14-00.00 Елементи • # паливні (твели) неопромінені для 

ядерних реакторів 

20.59.53 Елементи • # хімічні у формі дисків і леговані 
сполуки, призначені для використання в 

електроніці 

20.59.53-00.00 Елементи • # хімічні у формі дисків і леговані 
сполуки, призначені для використання з 
електроніці 

23.19.26-40.00 Елементи • Вироби скляні для сигналізації та скляні 
# оптики, оптично не оброблені; кубики 

скляні та інші скляні шматочки для 

мозаїк або подібних декоративних 

цілей, крім готових панелей та інших 

декоративних виробів, виконаних з 
мозаїчних кубів 

24.10.7 Елементи • Профілі незамкнуті, шпунтові палі та 

конструктивні # залізничних і 
трамвайних колій, зі сталі, гарячого 

обробляння 

24.10.75 Елементи • # конструктивні залізничних і 
трамвайних колій, зі сталі 

24.10.75-00.00 Елементи • # конструктивні залізничних і 
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трамвайних колій, зі сталі 

26.11.22-40.00 Елементи • Пристрої напівпровідникові 
фоточутливі; # фотогальванічні, 
фотодіоди, фототранзистори та подібні 
вироби 

26.11.40-90.00 Елементи • Частини інтегрованих схем і 
мікромодулів (крім схем, до складу яких 

входять лише пасивні #) 

26.12.10-20.00 Елементи • Схеми друковані багатошарову що 

мають лише струмопровідні # та 
контакти 

26.12.10-50.00 Елементи • Схеми друковані інші, ніж 

багатошарові, що мають лише 
струмопровідні # та контакти 

26.70.21 Елементи • Листи та пластини з поляризаційного 

матеріалу; лінзи, призми, дзеркала й 

інші оптичні # (крім елементів з 
оптично необробленого скла), оправлені 
чи неоправлені, не до камер, проекторів, 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

26.70.21-53.00 Елементи • Призми, дзеркала та інші оптичні #, н. в. 

і. у. 

27.11.5 Елементи • # баластні до розрядних ламп або 

трубок, перетворювачі статичні; дроселі 
та котушки індуктивності, інші 

27.11.50 Елементи • # баластні до розрядних ламп або 

трубок; перетворювачі статичні; дроселі 
та котушки індуктивності, інші 

27.11.50-15.00 Елементи • # баластні до розрядних ламп або 

трубок (крім дроселів і котушок 

індуктивності) 

27.20.1 Елементи • # первинні, первинні батареї та частини 

до них 

27.20.11 Елементи • # первинні та первинні батареї 

27.20.11-00.00 Елементи • # первинні та первинні батареї 

27.33.13-60.00 Елементи • # попередньоскладені для електричних 

кіл на напругу не більше ніж 1 кБ 

27.33.13-70.00 Елементи • З'єднувачі та контактні # для проводів і 
кабелів на напругу не більше ніж 1 кВ 

27.51.29 Елементи • # опору нагрівальні 

27.51.29-00.00 Елементи • # опору нагрівальні 

28.15 Елементи • Вальниці/підшипники, зубчасті колеса, 
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зубчасті передачі, # механічних передач 

28.15.2 Елементи • Вальниці/підшипники, зубчасті колеса, 
зубчасті передачі, # механічних передач, 

інші 

28.15.24-75.00 Елементи • # трансмісій, інші (крім зубчастих коліс 
і зубчастих передач, ґвинтів ходових 

кулькових або роликових, коробок 

передач та інших пристроїв 

перемикання швидкості) 

28.61.12-00.00 Елементи • # конструкцій, складані для житлового 

або громадського будівництва з 
цементу, бетону або штучного каменю 

23.61.12 Елементи • # конструкцій, складані для житлового 

або громадського будівництва з 
цементу, бетону або штучного каменю 

20.13.13 Елементів • Елементи радіоактивні інші, ізотопи та 
їхні сполуки; сплави, дисперсії, вироби 

керамічні та суміші, з умістом таких #, 

ізотопів або сполук 

20.13.13-00.00 Елементів • Елементи радіоактивні інші, ізотопи та 
їхні сполуки, сплави, дисперсії, вироби 

керамічні та суміші, з умістом таких #, 

ізотопів або сполук 

20.15.79 Елементів • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

двох чи трьох поживних # (азот., 
фосфат, калій), н. в. і. у. 

20.15.79-30.00 Елементів • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом 

двох чи трьох поживних # (азот, фосфат, 
калій), у таблетках чи в подібній формі 
або в пакуваннях масою брутто не 
більше ніж 10 кг 

25.94.11-15.00 Елементів • Ґвинти та болти із заліза чи сталі, для 

кріплення конструкційних # рейкових 

колій, інші 

26.11.22-60.00 Елементів • Пристрої напівпровідникові, інші (крім 

напівпровідникових фоточутливих 

пристроїв, фотогальванічних #, 

тиристорів, діодних тиристорів, 

триодних тиристорів, транзисторів і 
світловипромінювальних діодів) 

26.11.40-70.00 Елементів • Частини діодів, транзисторів і подібних 

напівпровідникових пристроїв, 

фоточутливих напівпровідникових 

пристроїв і фотогальванічних #, 

світловипромінювальних діодів і 



стор. 971 з 1807  

п'єзоелектричних складених кристалів 

26.70.21 Елементів • Листи та пластини з поляризаційного 

матеріалу; лінзи, призми, дзеркала й 

інші оптичні елементи (крім # з оптично 

необробленого скла), оправлені чи 

неоправлені, не до камер, проекторів, 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

27.20.12 Елементів • Частини первинних # і первинних 

батарей 

27.20.12-00.00 Елементів • Частини первинних # і первинних 

батарей 

28.15.9 Елементів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вальниць/підшипників, 

зубчастих колес, зубчастих передач і # 

механічних передач 

28.15.99 Елементів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вальниць/підшипників, 

зубчастих колес, зубчастих передач і # 

механічних передач 

28.15.99-00.00 Елементів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва вальниць/підшипників, 

зубчастих колес, зубчастих передач і # 

механічних передач 

33.12.13 Елементів • Ремонтування та технічне 

обслуговування вальниць/підшипників, 

зубчастих колес, зубчастих передач і # 

механічних передач 

33.12.13-00.00 Елементів • Ремонтування та технічне 

обслуговування вальниць/підшипників, 

зубчастих колес, зубчастих передач і # 

механічних передач 

20.30.21-30.00 Емалевих • Пігменти готові, речовини-глушники 

готові, барвники готові та подібні 
препарати для виробництва кераміки, # 

або скляних виробів 

20.30.21-50.00 Емалевих • Емаль склоподібна і глазур, ангоби та 
подібні препарати для виробництва 

кераміки, # або скляних виробів 

20.30.21 Емаль • Пігменти готові, речовини-глушники та 
барвники готові, склоподібна # і глазур, 

ангоби, глянси рідкі та подібні 
препарати; фрит скляний 

20.30.21-50.00 Емаль • # склоподібна і глазур, ангоби та подібні 
препарати для виробництва кераміки, 

емалевих або скляних виробів 
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23.12.11 Емальоване • Скло листове, гнуте, грановане, 

гравіроване, свердлене, # чи оброблене 
іншим способом, але не вставлене в 

раму чи оправу 

23.12.11-50.00 Емальоване • Скло оптичне підкатегорій 23.11.11, 

23.11.12, гнуте, грановане, гравіроване, 
свердлене, # чи оброблене іншим 

способом, але не вставлене в раму чи 

оправу 

23.12.11-90.00 Емальоване • Скло інше підкатегорій 23.11.11, 

23.11.12, гнуте, грановане, гравіроване, 
свердлене, # чи оброблене іншим 

способом, але не вставлене в раму чи 

оправу 

25.99.12-37.00 Емальовані • Вироби столові, кухонні й побутові, із 
заліза чи сталі, #, інші (крім виробів з 
ливарного чавуну) 

27.32.11-30.00 Емальовані • Проводи обмоткові ізольовані лаковані 
чи # 

13.96.17-30.00 Емблем • Тканини вузькі, крім етикеток, # та 
інших подібних виробів 

13.96.17-50.00 Емблеми • Етикетки, # й подібні вироби з 
текстильних матеріалів (крім вишитих) 

20.59.59-57.00 Емульгатори • Суміші моно-, ди- та триестерів жирних 

кислот гліцерину (# для жирів) 

28.99.39-15.00 Емульгування • Машини та механічні пристосування, 

які виконують окремі функції, для 

змішування, перемішування, 

подрібнювання, розмелювання, 

грохочення, просіювання, гомогенізації, 
# чи розмішування (крім роботів) 

20.59.12 Емульсії • # сенсибілізовані фотографічні; 
фотохімікати, н. в. і. у. 

20.59.12-00.00 Емульсії • # сенсибілізовані фотографічні; 
фотохімікати, н. в. і. у. 

32.50.13-35.00 Ендоскопи • # для медичних цілей 

26.20.22 Енергонезалежні • Пристрої запам'ятовувальні 
напівпровідникові # 

26.20.22-00.00 Енергонезалежні • Пристрої запам'ятовувальні 
напівпровідникові # 

20.14.64 Ензими • # та інші органічні сполуки, н. в. і. у. 

20.14.64-70.00 Ензими • #; ферментні препарати, н. в. і. у.(крім 

реніну та його концентратів) 
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18.12.14-28.00 Енциклопедій • Друкування словників і # та їхніх 

серійних випусків 

10.62.11-70.00 Епіхлорогідрином • Декстрини та інші змодифіковані 
крохмалі (зокрема крохмаль 

естерифікований чи етерифікований, 

розчинний, крохмаль попередньо 

желатинізований чи набухівний, 

крохмаль діальдегідний, крохмаль, 

оброблений формальдегідом чи #) 

20.14.6 Епоксиди • Ефіри, пероксиди, #, ацеталі та 
напівацеталі органічні; сполуки 

органічні, інші 

20.14.63 Епоксиди • Ефіри, пероксиди, #, ацеталі та 
напівацеталі органічні та їхні похідні 

20.14.63-78.00 Епоксиди • #, елоксидоспирти, епоксифеноли, 

епоксиефіри, з трьома атомами в циклі 
та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи 

нітрозопохідні, крім оксирану, 

метилоксирану (пропіленоксиду) 

20.16.40-70.00 Епоксидних • Поліестери ненасичені рідинні, у 

первинних формах (крім поліацеталів, 

поліефірів, # смол, полікарбонатів, 

алкідних смол, поліетилентерефталату) 

20.16.40-80.00 Епоксидних • Поліестери ненасичені, у первинних 

формах (крім рідинних поліестерів, 

поліацеталів, поліефірів, # смол, 

полікарбонатів, алкідних смол, 

поліетилентерефталату) 

20.16.40-90.00 Епоксидних • Поліестери, у первинних формах (крім 

поліацеталів, поліефірів, # смол, 

полікарбонатів, алкідних смол, 

поліетилентерефталату, інших 

ненасичених поліестеріз) 

20.14.63-79.00 Епоксидоспирти • Епоксиди, #, епоксифеноли, 

епоксиефіри, з трьома атомами в циклі 
та їхні галогене-, сульфо-, нітро- чи 

нітрозопохідні, крім оксирану, 

метилоксирану (пропіленоксиду) 

20.14.63-79.00 Епоксиефіри • Епоксиди, епоксидоспирти, 

епоксифеноли, #, з трьома атомами в 

циклі та їхні галогено-, сульфо-, нітро- 

чи нітрозопохідні, крім оксирану, 

метилоксирану (пропіленоксиду) 

20.14.63-79.00 Епоксифеноли • Епоксиди, епоксидоспирти, #, 

епоксиефіри, з трьома атомами в циклі 
та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи 
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нітрозопохідні, крім оксирану, 

метилоксирану (пропіленоксиду) 

10.83.12 Есенції • Замінники кави; екстракти, # та 
концентрати кави чи замінників кави; 

шкаралупи та оболонки зерен кави 

10.83.12-40.00 Есенції • Екстракти, # та концентрати кави й 

готові продукти на основі екстрактів, 

есенцій чи концентратів кави або на 
основі кави 

10.83.12-70.00 Есенції • Цикорій смажений та інші смажені 
замінники кави, екстракти, # та 
концентрати з них 

10.83.14 Есенції • Екстракти, #, концентрати та готові 
продукти з чаю чи мате 

10.83.14-00.00 Есенції • Екстракти, #, концентрати та готові 
продукти з чаю чи мате 

12.00.19 Есенції • Тютюн і замінники тютюну промислові, 
інші; тютюн гомогенізований чи 

відновлений; екстракти та # тютюнові 

12.00.19-90.00 Есенції • Тютюн промисловий, тютюнові 
екстракти та #, інший гомогенізований 

чи відновлений тютюн, н. в. і. у. 

10.83.12-40.00 Есенцій • Екстракти, есенції та концентрати кави 

й готові продукти на основі екстрактів, 

# чи концентратів кави або на основі 
кави 

28.22.16 Ескалатори • Ліфти, скіпові підіймачі, # та пішохідні 
рухомі доріжки 

28.22.16-70.00 Ескалатори • # та пішохідні рухомі доріжки 

25.50.12-50.00 Ескалаторів • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і 
кабестанів, домкратів, вилкових 

автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи 

маніпуляційними пристроями, ліфтів, #, 

конвеєрів і вагонів канатних доріг або 

фунікулерів 

28.22.19-30.00 Ескалаторів • Частини машин і устатковання 

підкатегорій 28.22.11, 28.22.12, 28.22.13, 

28.22.16, 28.22.17, 28.22.18 і підтипів 

28.22.15-13.00 - 28.22.15-50.00 (крім 

частин ліфтів, скіпових підіймачів і #) 

28.22.19-50.00 Ескалаторів • Частини ліфтів, скіпових підіймачів і # 



стор. 975 з 1807  

33.20.29-40.00 Ескалаторів • Монтування підіймального та 
вантажного устатковання (крім ліфтів і 
#) 

20.12.22-50.00 Естери • Екстракти дубильні рослинного 

походження; таніни та їхні солі; ефіри 

прості, # та інші похідні 

20.14.14-50.00 Естери • Похідні вуглеводнів з умістом лише 

сульфогруп, їхні солі та етилові # 

20.14.32-19.00 Естери • # оцтової кислоти (крім етилацетату) 

20.14.32-20.00 Естери • Кислоти моно-, ди- або трихлороцтові; 
кислоти протонові, масляні та 

валеріанові; їхні солі та # 

20.14.32-30.00 Естери • Кислота пальмітинова, її солі та # 

20.14.32-40.00 Естери • Кислота стеаринова, її солі та # 

20.14.32-50.00 Естери • Кислота мурашина, її солі та # 

20.14.32-80.00 Естери • Кислота лауринова та інше; солі та # 

20.14.33-20.00 Естери • # акрилової кислоти 

20.14.33-40.00 Естери • # метакрилової кислоти 

20.14.33-50.00 Естери • Кислоти олеїнова, лінолева чи 

ліноленова; їхні солі та # 

20.14.33-63.00 Естери • Кислота бензойна; її солі та # 

20.14.33-67.00 Естери • Кислота фенілоцтова; її солі та # 

20.14.33-85.00 Естери • Кислота адипінова; її солі та # 

20.14.34-20.00 Естери • # ортофталевої кислоти, інші 

20.14.34-73.00 Естери • Кислота лимонна, її солі й # 

20.14.42-39.00 Естери • Аміноспирти, їхні ефіри та # лише з 
однією кисневою функційною групою 

та їхні солі, крім моноетаноламіну та 
його солей, діетаноламіну та його солей, 

триетаноламіну та його солей 

20.14.53 Естери • # фосфорні та естери інших 

неорганічних кислот (крім галогенідів 

водню) та їхні солі; їхні галогено-, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.53 Естери • Естери фосфорні та # інших 

неорганічних кислот (крім галогенідів 

водню) та їхні солі; їхні галогено-, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.53-50.00 Естери • #фосфорні; їхні солі (зокрема 
лактофосфати; їхні галогено-, сульфо-, 
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нітро- чи нітрозопохідні) 

20.14.53-80.00 Естери • # інших неорганічних кислот неметалів 

(крім галогенідів водню), їхні солі та 
галогено-, сульфо-, нітро- чи 

нітрозопохідні 

20.20.19-30.00 Естери • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); 

диносеб (ISO), його солі чи його #; 

етилендибромід (ISO); етилендихлорид 

(ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол 

(ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), 

зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні 
сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-

метил (ISO); пентахлорфенол (ISO); 

фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-T (ISO) (2, 4, 

5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її 
солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.19-30.00 Естери • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); 

диносеб (ISO), його солі чи його естери; 

етилендибромід (ISO); етилендихлорид 

(ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол 

(ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), 

зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні 
сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-

метил (ISO); пентахлорфенол (ISO); 

фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-T (ISO) (2, 4, 

5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її 
солі та її #, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати 

або вироби 

20.59.57-30.00 Естери • Кислоти нафтенові, їхні нерозчинні у 

воді солі та # 
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21.10.1 Естери • Кислота саліцилова, о-ацетилсаліцилова 
кислота, їхні солі та # 

21.10.4 Естери • Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та 
# цукрів і їхні солі, н. в. і. у. 

21.10.10 Естери • Кислота саліцилова, о-ацетилсаліцилова 
кислота: їхні солі та # 

21.10.10-50.00 Естери • Кислота о-ацетилсаліцилова, її солі та # 

21.10.10-70.00 Естери • # саліцилової кислоти (крім о-

ацетилсаліцилової кислоти) та їхні солі 

21.10.20-10.00 Естери • Лізин та його #, солі цих речовин 

21.10.40 Естери • Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та 
# цукрів і їхні солі, н. в. і. у. 

21.10.40-00.00 Естери • Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; ефіри та 
# цукрів і їхні солі, н. в. і. у. 

21.10.53 Естери • Глікозиди, алкалоїди рослинного 

походження, їхні солі, ефіри, # та інші 
похідні 

21.10.53-00.00 Естери • Глікозиди, алкалоїди рослинного 

походження, їхні солі, ефіри, # та інші 
похідні 

20.14.14-90.00 Естери в • Похідні вуглеводнів (крім з умістом 

лише сульфогруп, їх солі та етилові #, з 
умістом лише нітро- або нітрозогруп) 

10.62.11-70.00 Естерифікований • Декстрини та інші змодифіковані 
крохмалі (зокрема крохмаль # чи 

етерифікований, розчинний, крохмаль 

попередньо желатинізований чи 

набухівний, крохмаль діальдегідний, 

крохмаль, оброблений формальдегідом 

чи епіхлорогідрином) 

20.14.33-70.00 Естерів • Кислоти монокарбонові ароматичні 
(ангідриди), галогеніди, пероксиди, 

пероксикислоти, похідні, крім кислоти 

бензойної, фенілоцтових кислот їхніх 

солей та #, пероксиду бензоїлу, 

хлористого бензоїлу 

20.14.34-40.00 Естерів • Кислоти ароматичні полікарбонові, їхні 
ангідриди, галогеніди, пероксиди, 

пероксикислоти та їхні галогеновані, 
сульфовані, нітровані чи нітрозовані 
похідні, крім # ортофталевої кислоти, 

фталевих ангідридів, терефталевої 
кислоти та її солей 
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20.14.42-90.00 Естерів • Аміносполуки з кисневою функційною 

групою (крім аміноспиртів, їхніх ефірів, 

# і солей, лізинової кислоти, її солей і 
естерів, глутамінової кислоти, її солей і 
естерів) 

20.14.42-90.00 Естерів • Аміносполуки з кисневою функційною 

групою (крім аміноспиртів, їхніх ефірів, 

естерів і солей, лізинової кислоти, її 
солей і #, глутамінової кислоти, її солей 

і естерів) 

20.14.42-90.00 Естерів • Аміносполуки з кисневою функційною 

групою (крім аміноспиртів, їхніх ефірів, 

естерів і солей, лізинової кислоти, її 
солей і естерів, глутамінової кислоти, її 
солей і #) 

20.16.52 Естерів • Полімери вінілацетату або інших # 

вінілу та інші вінільні полімери, у 

первинних формах 

20.16.52-70.00 Естерів • Полімери вінілових # або інші вінільні 
полімери, у первинних формах (крім 

вінілацетату) 

20.14.61-19.00 Етаналю • Альдегіди ациклічні, без інших 

кисневих функційних груп (крім 

метаналю (формальдегіду), # 

(ацетальдегіду), бутаналю 

(бутиральдегіду, нормального Ізомеру)) 

20.14.61-13.00 Етаналь • # (ацетальдегід) 

20.14.23-10.00 Етандіол • Етиленгліколь (#) 

20.59.59-10.00 Етаноламінів • Іоніти; газопоглиначі для вакуумних 

приладів; сульфонати нафтові (крім 

нафтових сульфонатів лужних металів 

амонію чи #), тіофеновані 
сульфокислоти олій, одержаних з 
бітумінозних матеріалів і їхні солі 

20.59.59-71.00 Етану • Суміші з умістом галогенованих 

похідних метану, # чи пропану 

10.62.11-70.00 Етерифікований • Декстрини та інші змодифіковані 
крохмалі (зокрема крохмаль 

естерифікований чи #, розчинний, 

крохмаль попередньо желатинізований 

чи набухівний, крохмаль діальдегідний, 

крохмаль, оброблений формальдегідом 

чи епіхлорогідрином) 

13.96.17-50.00 Етикетки • #, емблеми й подібні вироби з 
текстильних матеріалів (крім вишитих) 
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17.29.11 Етикетки • # паперові чи картонні 

17.29.11-20.00 Етикетки • # паперові чи картонні самосклеювальні 
друковані 

17.29.11-40.00 Етикетки • # паперові чи картонні друковані (крім 

самосклеювальних) 

17.29.11-50.00 Етикетки • # паперові чи картонні самосклеювальні 
(крім друкованих) 

17.29.11-80.00 Етикетки • # паперові чи картонні (крім 

друкованих, самосклеювальних) 

13.96.17-30.00 Етикеток • Тканини вузькі, крім #, емблем та інших 

подібних виробів 

18.12.15 Етикеток • Друкування # і ярликів 

18.12.15-00.00 Етикеток • Друкування # і ярликів 

28.29.21-50.00 Етикеток • Устатковання для наповнювання, 

закривання, закупорювання, 

закорковування та наклеювання # 

пляшок, банок, ящиків, мішків чи іншої 
тари, устатковання для газування напоїв 

28.29.21-80.00 Етикеток • Устатковання для пакування та 
загортання товарів (крім призначеного 

для наповнювання, закривання, 

закупорювання, наклеювання # і 
закорковування пляшок, банок, ящиків, 

мішків або іншої тари) 

20.14.32-15.00 Етилацетат • # 

20.14.32-19.00 Етилацетату • Естери оцтової кислоти (крім #) 

20.14.12-60.00 Етилбензол • # 

19.20.32 Етилен • #, пропілен, бутилен., бутадієн та інші 
нафтові гази чи газоподібні вуглеводні, 
крім природного газу 

19.20.32-00.00 Етилен • #, пропілен, бутилен, бутадієн та інші 
нафтові гази чи газоподібні вуглеводні, 
крім природного газу 

20.14.11-30.00 Етилен • Вуглеводні ациклічні ненасичені; # 

20.14.11-90.00 Етилена • Вуглеводні ациклічні ненасичені (крім 

#, пропена, бутена, бутадієна-1,3 та 

ізопрена) 

20.14.23-39.00 Етиленгліколю • Діоли та багатоатомні спирти (крім # та 
пропіленглюколю, D-глюциту) 

20.14.23-10.00 Етиленгліколь • # (етандіол) 
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20.20.19-30.00 Етилендибромід • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); 

диносеб (ISO), його солі чи його естери; 

# (ISO); етилендихлорид (ISO); 

гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO); 

1, 2, 3, 4, 5, 6-гексохлорциклогексан 

(НСН (ISO)), зокрема ліндан (ISO, INN); 

ртутні сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-

метил (ISO); пентахлорфенол (ISO); 

фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-T (ISO) (2, 4, 

5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її 
солі та її естеру, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.14.13-53.00 Етилендихлорид • 1, 2-дихлоретан (#) 

20.20.19-30.00 Етилендихлорид • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); 

диносеб (ISO), його солі чи його естери: 

етилендибромід (ISO); # (ISO); 

гептахлор (ISO); гексахлорбензол (ISO): 

1, 2, 3, 4, 5, 6-гексохлсрциклогексан 

(HCH (ISO)), зокрема ліндан (ISO, INN); 

ртутні сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-

метил (ISO); пентахлорфенол (ISO); 

фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-T (ISO) (2, 4, 

5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її 
солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.14.41-23.00 Етилендіамін • # і його солі 

20.14.63-73.00 Етиленоксид • Оксиран (#) 

20.20.19-30.00 Етиленоксид • Продукти агрохімічні, з умістом однієї 
чи кількох таких речовин: алдрин (ISO); 

бінапакрил (ISO); токсафен (ISO); 

каптафол (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); 
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диносеб (ISO), його солі чи його естери; 

етилендибромід (ISO), етилендихлорид 

(ISO); гептахлор (ISO); гексахлорбензол 

(ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), 

зокрема ліндан (ISO, INN); ртутні 
сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-

метил (ISO); пентахлорфенол (ISO); 

фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-T (ISO) (2, 4, 

5-трихлорфеноксиоцтова кислота), її 
солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.16.1 Етилену • Полімери #, у первинних формах 

20.16.10 Етилену • Полімери #, у первинних формах 

20.16.10-70.00 Етилену • Співполімери # з вінілацетатом, у 

первинних формах 

20.16.10-90.00 Етилену • Полімери #, у первинних формах (крім 

поліетилену, співполімерів етилену з 
вінілацетатом) 

20.16.10-90.00 Етилену • Полімери етилену, у первинних формах 

(крім поліетилену, співполімерів # з 
вінілацетатом) 

20.59.59-75.00 Етилену • Суміші та препарати, з умістом 

оксирану (оксид #), полібромбіфенілів 

(PBBs), поліхлорбіфенілів (PCBs), 

поліхлортерфенілів (PCTs) або тріс (2, 

3-дибромопропил) фосфатів 

22.21.10-50.00 Етилену • Мононитка з розміром поперечного 

перерізу більше ніж 1 мм, стрижні, 
прутки та профілі, з полімерів #, 

зокрема з обробленою поверхнею, але 

не оброблені іншим способом 

22.21.10-90.00 Етилену • Мононитка з розміром поперечного 

перерізу більше ніж 1 мм, стрижні, 
прутки та профілі, з пластмас (крім 

виготовлених з полімерів #, полімерів 

вінілхлориду) 

22.21.21-53.00 Етилену • Труби, трубки та шланги жорсткі з 
полімерів # 

22.21.21-70.00 Етилену • Труби, трубки та шланги жорсткі 
пластмасові (крім виготовлених з 
полімерів #, пропілену, вінілхлориду) 
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22.21.30-10.00 Етилену • Пластини, плівка, фольга і стрічки, інші, 
з полімерів #, неармовані завтовшки не 

більше ніж 0,125 мм 

22.21.30-17.00 Етилену • Пластини, плівка, фольга і стрічки, інші, 
з полімерів,#, неармовані або не з'єднані 
з іншими матеріалами, завтовшки 

більше ніж 0,125 мм 

22.22.11 Етилену • Мішки і пакети, зокрема конусоподібні, 
з полімерів # 

22.22.11-00.00 Етилену • Мішки і пакети, зокрема конусоподібні, 
з полімерів # 

22.22.12 Етилену • Мішки та пакети, зокрема 

конусоподібні, з інших пластмас (крім 

виготовлених з полімерів #) 

22.22.12-00.00 Етилену • Мішки та пакети, зокрема 

конусоподібні, з інших пластмас (крім 

виготовлених з полімерів #) 

20.14.52-10.00 Етилкумарини • Сполуки гетероциклічні лише з 
гетероатомом (-ами) кисню (зокрема 
кумарин; метилкумарини та #), крім 

інших лактонів 

21.10.31-10.00 Етилкумаринів • Лактони (крім кумарину, 

метилкумаринів та #) 

11.01.10-70.00 Етиловий • Спирт #, неденатурований з фактичною 

концентрацією спирту менше ніж 80 об. 

% 

20.14.74 Етиловий • Спирт # неденатурований міцністю не 

менше ніж 80 об. % 

20.14.74-00.00 Етиловий • Спирт # неденатурований міцністю не 

менше ніж 80 об. % 

20.14.75 Етиловий • Спирт # та напої спиртні денатуровані, 
інші, будь-якої міцності 

20.14.75-00.00 Етиловий • Спирт # та напої спиртні денатуровані 
інші будь-якої міцності 

20.14.13-13.00 Етилхлорид • Хлорметан (метилхлорид) і хлоретан (#) 

20.12.22-50.00 Ефіри • Екстракти дубильні рослинного 

походження; таніни та їхні солі, # 

прості, естери та інші похідні 

20.14.6 Ефіри • #, пероксиди, епоксиди, ацеталі та 

напівацеталі органічні; сполуки 

органічні, інші 

20.14.42-39.00 Ефіри • Аміноспирти, їхні # та естери лише з 
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однією кисневою функційною групою 

та їхні солі, крім моноетаноламіну та 
його солей, діетаноламіну та його солей, 

триетаноламіну та його солей 

20.14.63 Ефіри • #, пероксиди, епоксиди, ацеталі та 

напівацеталі органічні та їхні похідні 

20.14.63-10.00 Ефіри • # ациклічні та їхні галогено-, сульфо-, 

нітро- чи нітрозопохідні (крім 

діетилового ефіру) 

20.14.63-23.00 Ефіри • # цикланові, цикленові чи 

циклотерпенові та їхні галогено-, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.63-25.00 Ефіри • # ароматичні та їхні галогено-, сульфо-, 

нітро- чи нітрозопохідні 

21.10.40 Ефіри • Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; # та 

естери цукрів і їхні солі, н. в. і. у. 

21.10.40-00.00 Ефіри • Цукри хімічно чисті, н. в. і. у., # та 

естери цукрів і їхні солі, н. в. і. у. 

21.10.53 Ефіри • Глікозиди, алкалоїди рослинного 

походження, їхні солі: #, естери та інші 
похідні 

21.10.53-00.00 Ефіри • Глікозиди, алкалоїди рослинного 

походження, їхні солі, #, естери та Інші 
похідні 

20.14.42-90.00 Ефірів • Аміносполуки з кисневою функційною 

групою (крім аміноспиртів, їхніх #, 

естеріз і солей, лізинової кислоти, її 
солей і естерів, глутамінової кислоти, її 
солей і естерів) 

20.14.63-60.00 Ефірів • Спирт; пероксиди # і кетонів та їхні 
галогено-, сульфо-, нітро- чи 

нітрозопохідні 

22.21.30-63.00 Ефірів • Пластини, листи, плівка, фольга та 
стрічки з ненасичених складних #, 

неармовані або не з'єднані з іншими 

матеріалами 

22.21.30-69.00 Ефірів • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка 

зі складних #, непоруваті (крім 

самосклеювальних покривів на підлогу, 

стіни, стелю - з полікарбонатів, 

поліетилентетрафталату, ненасичених 

складних ефірів) 

22.21.30-69.00 Ефірів • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка 

зі складних ефірів, непоруваті (крім 
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самосклеювальних покривів на підлогу, 

стіни, стелю - з полікарбонатів, 

поліетилентетрафталату, ненасичених 

складних #) 

20.53.9 Ефірних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # олій 

20.53.10-50.00 Ефірних • Концентрати # олій у жирах, дистиляти 

водні й подібні вироби 

20.53.99 Ефірних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # олій 

20.53.99-00.00 Ефірних • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # олій 

21.10.4 Ефірні • Цукри хімічно чисті, н. в. і. у.; # та 

естери цукрів і їхні солі, н. в. і. у. 

20.14.63-39.00 Ефіроспирти • # та їхні галогено-, сульфо-, нітро- чи 

нітрозопохідні (крім 2, 2-оксидіетанолу) 

20.14.63-50.00 Ефіроспиртофеноли • Фенолоефіри; # та їхні галогено-, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.63-10.00 Ефіру • Ефіри ациклічні та їхні галогено-, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні (крім 

діетилового #) 

28.25.30-80.00 Ємнісних • Частини машин, промислового чи 

лабораторного устатковання, з 
електричним чи неелектричним 

нагріванням, для обробляння матеріалів 

зміненням температури, і 
неелектричних безінерційних та # 

водонагрівників, н. в. і. у. 

27.90.51 Ємності • Конденсатори постійної # для 

електричних мереж частотою 50/60 Гц, 

спроможні витримувати реактивну 

потужність не менше ніж 0,5 кВ•А р 

27.90.51-00.00 Ємності • Конденсатори постійної # для 

електричних мереж частотою 50/60 Гц, 

спроможні витримувати реактивну 

потужність не менше ніж 0,5 кВ•А р 

27.90.52 Ємності • Конденсатори постійної #, інші 

27.90.52-20.00 Ємності • Конденсатори постійної #, танталові чи 

алюмінієві, електролітичні (крім 

силових конденсаторів) 

27.90.52-40.00 Ємності • Конденсатори постійної #, інші, н. в. і. у. 

27.90.53 Ємності • Конденсатори змінної # чи 

регулювальні (підстроювальні) 
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27.90.53-00.00 Ємності • Конденсатори змінної # чи 

регулювальні (підстроювальні) 

14.12.21 Жакети • Комплекти, # (куртки) і блейзери, 

жіночі або дівчачі, виробничі та 
професійні 

14.12.21-30.00 Жакети • # (куртки) та блейзери, жіночі або 

дівчачі, з бавовни чи хімічних волокон, 

виробничі чи професійні 

14.13.14 Жакети • Костюми, комплекти, # (куртки), 

блейзери, сукні, спідниці, спідниці-
штани, штани, комбінезони з 
нагрудником і шлейками, бриджі та 
шорти, жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.14-30.00 Жакети   # (куртки) та блейзери, жіночі або 

дівчачі, трикотажні 

14.13.33 Жакети • # (куртки) та блейзери, жіночі або 

дівчачі, з текстильних тканин, крім 

трикотажних 

14.13.33-00.00 Жакети • # (куртки) та блейзери, жіночі або 

дівчачі, з текстильних тканин, крім 

трикотажних 

13.96.16 Жарова • Продукція текстильна та готові вироби 

технічної призначеності (зокрема ґноти, 

сітка # газових ліхтарів, шланги, паси 

урухомлювальні/приводні та 

транспортерні стрічки, ситотканини та 
тканина фільтрувальна) 

27.52.12-33.00 Жаровні • Прилади побутові залізні чи сталеві на 
газовому паливі з витяжним отвором 

(зокрема нагрівані, пічні решітки, 

каміни та #, на газовому та інших видах 

палива), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-35.00 Жаровні • Прилади побутові залізні чи сталеві на 
газовому паливі (зокрема нагрівачі, 
пічні решітки, каміни та #, на газовому 

та інших видах палива), крім з 
витяжним отвором і крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-50.00 Жаровні • Прилади побутові залізні чи сталеві на 
рідинному паливі (зокрема нагрівачі, 
пічні решітки, каміни та #); крім 

приладів для приготування та 
підігрівання їжі 

27.52.12-70.00 Жаровні • Прилади побутові залізні чи сталеві на 
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твердому паливі з витяжним отвором 

(зокрема нагрівачі, пічні решітки, 

каміни та #), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

20.59.6 Желатин • # і його похідні, зокрема молочні 
альбуміни 

20.59.60 Желатин • # і його похідні, зокрема молочні 
альбуміни 

20.59.60-80.00 Желатин • # і його похідні; клей риб'ячий (крім 

казеїнових і кісткових клеїв) 

10.62.11-70.00 Желатинізований • Декстрини та інші змодифіковані 
крохмалі (зокрема крохмаль 

естерифікований чи етерифікований, 

розчинний, крохмаль попередньо # чи 

набухівний, крохмаль діальдегідний, 

крохмаль, оброблений формальдегідом 

чи епіхлорогідрином) 

10.39.22 Желе • Джеми, # плодове, пюре й пасти плодові 
чи горіхові 

10.39.22-30.00 Желе • Джеми, мармелади, #, пюре й пасти з 
цитрусових плодів, приготовані 
кулінарним оброблянням (крім готових 

гомогенізованих продуктів) 

10.82.23-65.00 Желе • Цукерки жуйні; плодове # та плодові 
пасти як цукрові кондитерські вироби 

(крім жуйної ґумки/жуйки) 

10.86.10-50.09 Желе • Продукти готові гомогенізовані з 
джемів, фруктового #, мармеладу, 

фруктового чи горіхового пюре та 

фруктових чи горіхових паст 

10.39.22-90.00 Желе. • Джеми, мармелади, #, пюре й пасти 

плодові чи горіхові, приготовані 
кулінарним оброблянням (крім готових 

гомогенізованих продуктів з цитрусових 

плодів) 

16.10.39 Жердини • Деревина необроблена інша, зокрема # 

та кілки 

16.10.39-00.00 Жердини • Деревина необроблена інша, зокрема # 

та кілки 

24.10.51-10.00 Жерсть • # біла, листи та смуги луджені, зокрема 
сталь електротехнічна з хромовим 

покривом (ECCS) 

28.99.39-75.00 Жетонів • Столи для казіно, устатковання 

автоматично обладнане для кегельбану 
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та інші вироби для масових розваг, 
настільні чи кімнатні ігри, зокрема 
столи для гри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, 
# або інших подібних предметів, 

більярдів, відеоігор, у які грають за 

допомогою телевізора, гральних карт і 
наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

32.40.42 Жетонів • Вироби для більярду, вироби для 

атракціонів, настільні чи кімнатні ігри; 

інші ігри, що їх запускають опусканням 

монет або # 

32.40.42-30.00 Жетонів • Ігри, що їх запускають опусканням 

монет, банкнот, # або інших подібних 

предметів (крім устатковання 

приміщень боулінгу) 

26.52.28-70.00 Живлення • Перемикачі таймерні, з годинниковим 

механізмом будь-якого виду чи 

синхронним електродвигуном (зокрема 

перемикачі, призначені для 

підключення та відключення # 

електроапаратури) 

27.11.50-40.00 Живлення • Джерела # до апаратури зв'язку, 

автоматичних машин для обробляння 

даних і пристроїв до них 

28.24.11-13.00 Живлення • Дрилі ручні електромеханічні, які 
працюють без зовнішнього джерела # 

28.24.11-17.00 Живлення • Дрилі ручні електромеханічні всіх типів 

(крім тих, які працюють без 
зовнішнього джерела #, 

електропневматичних) 

28.24.11-35.00 Живлення • Інструменти ручні електромеханічні, які 
працюють без зовнішнього джерела # 

(крім дрилей, пилок, інструментів, 

використовуваних для роботи з 
текстильними матеріалами) 

28.24.11-50.00 Живлення • Верстати точильні, шліфувальні та 
стругальні ручні, укомплектовані 
електричним двигуном, які працюють 

від зовнішнього джерела # 

30.20.11 Живленням • Локомотиви залізничні з # від 

зовнішнього джерела електроенергії 

30.20.11-00.00 Живленням • Локомотиви залізничні з # від 

зовнішнього джерела електроенергії 
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28.24.11-80.00 Живої • Машини електромеханічні для 

підрізання # огорожі та підстригання 

газонів 

20.30.23 Живопису • Фарби художні для навчання чи #, 

оформлення вивісок, фарби 

модифіковані тональні, фарби для 

розваг і подібні вироби 

20.30.23-50.00 Живопису • Фарби художні для навчання чи #, 

оформлення вивісок, фарби для розваг і 
модифіковані тональні фарби в наборах 

таблеток, тюбиків, баночок, флаконів 

або лотків 

20.30.23-70.00 Живопису • Фарби художні для навчання чи #, 

оформлення вивісок, фарби для розваг і 
модифіковані тональні фарби в 

таблетках, тюбиках, баночках, флаконах 

або лотках (крім у наборах) 

25.73.10-60.00 Живоплоту • Ножиці для підрізання #, ножиці для 

обрізання дерев для роботи двома 

руками та подібні ножиці для роботи 

двома руками 

13.92.29 Жилети • Вироби текстильні, готові, інші (зокрема 

ганчірки, для миття підлоги, посуду, 

витирання пороху й подібні вироби для 

прибирання, рятувальні #, рятувальні 
пояси), н. в. і. у. 

13.92.29-90.00 Жилети • Ганчірки, для миття підлоги, посуду, 

витирання пороху та подібні вироби для 

прибирання, трикотажні; # рятувальні, 
рятувальні пояси та інші готові вироби 

14.19.22-10.00 Жилети • Одяг чоловічий або хлопчачий, інший, 

н. в. і. у. (зокрема #, спортивні костюми 

та костюми для бігу), крім трикотажних 

лижних костюмів 

14.19.22-20.00 Жилети • Одяг жіночий або дівчачий, інший, н. в. 

і. у. (зокрема #, спортивні костюми та 

костюми для бігу), крім трикотажних 

лижних костюмів 

14.39.1 Жилети • Светри, пуловери, кардигани, # й 

подібні трикотажні вироби 

14.39.10 Жилети • Светри, пуловери, кардигани, # й 

подібні трикотажні вироби 

14.39.10-31.00 Жилети • Светри, пуловери, фуфайки, #та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з 
вовни чи тонкого волосу тварин (крім 
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светрів і пуловерів з умістом не менше 

ніж 50 мас. % вовни та масою не менше 
ніж 600 г) 

14.39.10-32.00 Жилети • Светри, пуловери, фуфайки, # та 
кардигани, жіночі або дівчачі, з вовни 

чи тонкого волосу тварин (крім светрів і 
пуловерів з умістом не менше ніж 50 

мас. % вовни та масою не менше ніж 

600 г) 

14.39.10-61.00 Жилети • Светри, пуловери, фуфайки, # та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з 
бавовни (крім легких тонков'язаних 

джемперів і пуловерів з коміром-

шалькою, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 

14.39.10-62.00 Жилети • Светри, пуловери, фуфайки, # та 
кардигани жіночі або дівчачі, з бавовни 

(крім легких тонков'язаних джемперів та 
пуловерів з коміром-шалькою, коміром-

стійкою чи коміром-хомутиком) 

14.39.10-71.00 Жилети • Светри, пуловери, фуфайки, # та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з 
хімічних волокон (крім легких 

тонков'язаних джемперів і пуловерів з 
коміром-шалькою, коміром-стійкою чи 

коміром-хомутиком) 

14.39.10-72.00 Жилети • Светри, пуловери, фуфайки, # та 
кардигани, жіночі або дівчачі, з 
хімічних волокон (крім легких 

тонков'язаних джемперів і пуловерів з 
коміром-шалькою, коміром-стійкою чи 

коміром-хомутиком) 

14.39.10-90.00 Жилети • Светри, пуловери, фуфайки, # та 
кардигани, з текстильних матеріалів 

(крім виготовлених з вовни чи тонкого 

волосу тварин, бавовни, хімічних 

волокон) 

10.11.50-40.00 Жир • # свинячий, відділений від м'язових 

тканин; свіжий; охолоджений; 

заморожений; солений; у розсолі чи 

копчений (крім витопленого) 

10.11.50-60.00 Жир • Лярд і свинячий #, інший; витоплений 

13.10.1 Жир • # вовняний (жиропіт), зокрема ланолін 

13.10.10 Жир • # вовняний (жиропіт), зокрема ланолін 

13.10.10-00.00 Жир • # вовняний (жиропіт), зокрема ланолін 
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20.53.10-50.00 Жирах • Концентрати ефірних олій у #, 

дистиляти водні й подібні вироби 

10.4 Жири • Олії та # 

10.11.5 Жири • # великої рогатої худоби, овець, кіз і 
свиней 

10.11.50 Жири • # великої рогатої худоби, овець, кіз і 
свиней 

10.11.50-70.00 Жири • # великої рогатої худоби, овець чи кіз; 
сирі чи витоплені 

10.12.3 Жири • # свійської птиці 

10.12.30 Жири • # свійської птиці 

10.12.30-00.00 Жири • # свійської птиці 

10.13.15-65.00 Жири • М'ясо, субпродукти свійських свиней та 

суміші готові чи законсервовані 
(зокрема суміші, що мають менше 40 

мас. % м'яса чи м'ясних субпродуктів 

будь-яких видів і # будь-яких видів), 

крім ковбас або подібних виробів, 

готових гомогенізованих продуктів, 

готових продуктів з печінки та готових 

страв 

10.41 Жири • Олії та # 

10.41.1 Жири • # тваринні, їхні фракції, сирі 

10.41.6 Жири • # тваринні чи рослинні, олії та їхні 
фракції, гідрогенізовані, етерифіковані, 
але не піддані подальшому обробленню 

10.41.12 Жири • # та їхні фракції з риби чи морських 

ссавців 

10.41.12-00.00 Жири • # та їхні фракції з риби чи морських 

ссавців 

10.41.19 Жири • # тваринні та їхні фракції інші, очищені 
чи неочищені, крім хімічно 

змодифікованих 

10.41.19-00.00 Жири • # тваринні та їхні фракції інші, очищені 
чи неочищені, крім хімічно 

змодифікованих 

10.41.59 Жири • Олії інші та їхні фракції, рафіновані, 
хімічно незмодифіковані; # рослинні 
нелеткі та олії рослинні, інші (крім олії 
кукурудзяної) та їхні фракції, н. в. і. у., 

рафіновані, хімічно незмодифіковані 

10.41.59-00.00 Жири • Олії інші та їхні фракції, рафіновані, 
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хімічно незмодифіковані; # рослинні 
нелеткі та олії рослинні, інші (крім олії 
кукурудзяної) та їхні фракції, н. в. і. у., 

рафіновані, хімічно незмодифіковані 

10.41.60 Жири • # тваринні чи рослинні, олії та їхні 
фракції, гідрогенізовані, етерифіковані, 
але не піддані подальшому обробленню 

10.41.60-30.00 Жири • # тваринні та їхні фракції, частково чи 

повністю гідрогенізовані, 
інтеретерифіковані, реетерифіковані чи 

елаїдинізовані, але не піддані 
подальшому обробленню (зокрема 

рафіновані) 

10.41.60-50.00 Жири • # рослинні, олії та їхні фракції, частково 

чи повністю гідрогенізовані, 
інтеретерифіковані, реетерифіковані чи 

елаїдинізовані, але не піддані 
подальшому обробленню (зокрема 

рафіновані) 

10.42 Жири • Маргарин і подібні харчові # 

10.42.1 Жири • Маргарин і подібні харчові # 

10.42.10 Жири • Маргарин і подібні харчові # 

10.51.30-50.00 Жири • Масло вершкове з умістом жиру більше 
ніж 85 мас. % та інші #, одержувані з 
молока (крім паст молочних з умістом 

жиру менше ніж 80 мас. %) 

10.82.1 Жири • Какао терте, какао-масло, # й олія, 

какао-порошок 

10.82.12-00.00 Жири • Какао-масло, # й олія 

20.59.2 Жири • # та олії тваринного чи рослинного 

походження хімічно модифіковані; 
суміші нехарчових жирів або олій 

тваринного чи рослинного походження 

20.59.20 Жири • # та олії тваринного чи рослинного 

походження хімічно модифіковані; 
суміші нехарчових жирів або олій 

тваринного чи рослинного походження 

20.59.20-00.00 Жири • # та олії тваринного чи рослинного 

походження хімічно модифіковані; 
суміші нехарчових жирів або олій 

тваринного чи рослинного походження 

10.82.12 Жири • Какао-масло, # й олія 

10.41.4 Жирів • Макуха та інші тверді відходи й 
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залишки олій і рослинних #; борошно та 

крупка з насіння чи плодів олійних 

культур 

10.41.9 Жирів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва олій та # 

10.41.41 Жирів • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки олій і рослинних # 

10.41.41-50.00 Жирів • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після екстрагування 

олії та # з насіння соняшнику 

10.41.41-70.00 Жирів • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після екстрагування 

олії та # з насіння ріпаку чи кользи 

10.41.41-90.00 Жирів • Макуха та інші тверді відходи й 

залишки, утворені після екстрагування 

олії та # з інших рослин (зокрема з 
насіння бавовнику, насіння льону, 

кокосових горіхів, копри, пальмових 

горіхів чи ядер), крім соєвих бобів, 

насіння соняшнику, ріпаку чи кользи 

10.41.99 Жирів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва олій та # 

10.41.99-00.00 Жирів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва олій та # 

10.42.9 Жирів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва маргарину й подібних 

харчових # 

10.42.10-50 Жирів • Продукти готові харчові з # та олій, інші 
(зокрема маргарин рідинний) 

10.42.10-50.90 Жирів • Продукти готові харчові з # та олій, н. в. 

і. у. 

10.42.99 Жирів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва маргарину й подібних 

харчових # 

10.42.99-00.00 Жирів • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва маргарину й подібних 

харчових # 

20.59.2 Жирів • Жири та олії тваринного чи рослинного 

походження хімічно модифіковані; 
суміші нехарчових # або олій 

тваринного чи рослинного походження 

20.59.20 Жирів • Жири та олії тваринного чи рослинного 

походження хімічно модифіковані; 
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суміші нехарчових # або олій 

тваринного чи рослинного походження 

20.59.20-00.00 Жирів • Жири та олії тваринного чи рослинного 

походження хімічно модифіковані; 
суміші нехарчових # або олій 

тваринного чи рослинного походження 

20.59.59-57.00 Жирів • Суміші моно-, ди- та триестерів жирних 

кислот гліцерину (емульгатори для #) 

28.93.17 Жирів • Машини й устатковання для 

промислового переробляння чи 

виготовляння харчових продуктів і 
напоїв (зокрема # та олій), н. в. і. у. 

28.93.17-80.00 Жирів • Машини й устатковання для 

екстрагування чи переробляння 

тваринних # або олій 

10.12.10-40.00 Жирна • Печінка # гусей і качок, свіжа чи 

охолоджена 

20.59.59-57.00 Жирних • Суміші моно-, ди- та триестерів # 

кислот гліцерину (емульгатори для 

жирів) 

10.41.7 Жирових • Воски рослинні (крім тригліцеридів); 

дегра; залишки після обробляння # 

речовин або тваринних чи рослинних 

восків 

10.41.72 Жирових • Дегра; залишки після обробляння # 

речовин або тваринних чи рослинних 

восків 

10.41.72-00.00 Жирових • Дегра; залишки після обробляння # 

речовин або тваринних чи рослинних 

восків 

17.12.6 Жиронепроникний • Пергамент рослинний, папір #, восківка 
й калька та інші глазуровані прозорі чи 

напівпрозорі папери 

17.12.60 Жиронепроникний • Пергамент рослинний, папір #, восківка 
й калька та інші глазуровані прозорі чи 

напівпрозорі папери 

17.12.60-00.00 Жиронепроникний • Пергамент рослинний, папір #; восківка 
й калька та інші глазуровані прозорі чи 

напівпрозорі папери 

13.10.1 Жиропіт • Жир вовняний (#), зокрема ланолін 

13.10.10-00.00 Жиропіт • Жир вовняний (#), зокрема ланолін 

13.10.10 Жиропіт • Жир вовняний (#), зокрема ланолін 
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10.42.10-30 Жиру • Маргарин і знежирені або з малим 

умістом # харчові суміші (крім 

рідинного маргарину) 

10.51.11-33.00 Жиру • Молоко з умістом # не більше ніж 1 мас. 

%, неконцентроване, без додання цукру 

чи інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом не більше 

ніж 2 л 

10.51.11-37.00 Жиру • Молоко з умістом # не більше ніж 1 мас. 

%, неконцентроване, без додання цукру 

чи інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом більше 
ніж 2 л 

10.51.11-42.00 Жиру • Молоко з умістом # більше ніж 1 мас. 
%, але не більше від 6 мас. %, 

неконцентроване, без додання цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом не більше 

ніж 2 л 

10.51.11-48.00 Жиру • Молоко з умістом # більше ніж 1 мас. 
%, але не більше від 6 мас. %, 

неконцентроване, без додання цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом більше 
ніж 2 л 

10.51.12 Жиру • Вершки з умістом # більше ніж 6 мас. 
%, неконцентровані, непідсолоджені 

10.51.12-10.00 Жиру • Вершки з умістом # більше ніж 6 мас. 
%, але не більше від 21 мас. %, 

неконцентровані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом не більше 

ніж 2л 

10.51.12-20.00 Жиру • Вершки з умістом # більше ніж 6 мас. 
%, але не більше від 21 мас. %, 

неконцентровані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом більше 
ніж 2 л 

10.51.12-30.00 Жиру • Вершки з умістом # більше ніж 21 мас. 
%, неконцентровані, без додання цукру 

чи інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом не більше 

від 2 л 

10.51.12-40.00 Жиру • Вершки з умістом # більше ніж 21 мас. 
%, неконцентровані, без додання цукру 
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чи інших підсолоджувачів, у первинних 

пакуваннях з чистим умістом більше 
ніж 2 л 

10.51.21-30.00 Жиру • Молоко знежирене в порошку (молоко 

та вершки у твердих формах, з умістом 

# не більше ніж 1,5 мас. %), у первинних 

пакуваннях не більше ніж 2,5 кг 

10.51.21-60.00 Жиру • Молоко знежирене у порошку (молоко 

та вершки у твердих формах, з умістом 

# не більше ніж 1,5 мас. %), у первинних 

пакуваннях більше ніж 2,5 кг 

10.51.22-30 Жиру • Молоко незбиране в порошку чи вершки 

незбирані в порошку (молоко та вершки 

у твердих формах, з умістом # більше 

ніж 1,5 мас. %), у первинних пакуваннях 

не більше ніж 2,5 кг 

10.51.22-30.01 Жиру • Молоко спеціальної призначеності для 

немовлят, у герметичних пакуваннях 

масою нетто не більше ніж 500 г, з 
умістом # понад 10 мас. % 

10.51.22-30.09 Жиру • Молоко незбиране у порошку чи 

вершки незбирані в порошку (молоко та 
вершки у твердих формах, з умістом # 

більше ніж 1,5 мас. %), у первинних 

пакуваннях не більше ніж 2,5 кг, інше 

10.51.22-60.00 Жиру • Молоко незбиране в порошку чи вершки 

незбирані в порошку (молоко та вершки 

у твердих формах, з умістом # більше 

ніж 1,5 мас. %), у первинних пакуваннях 

більше ніж 2,5 кг 

10.51.30-30.00 Жиру • Масло вершкове з умістом # не більше 
ніж 85 мас. % 

10.51.30-50.00 Жиру • Масло вершкове з умістом # більше ніж 

85 мас. % та інші жири, одержувані з 
молока (крім паст молочних з умістом 

жиру менше ніж 80 мас. %) 

10.51.30-50.00 Жиру • Масло вершкове з умістом жиру більше 
ніж 85 мас. % та інші жири, одержувані 
з молока (крім паст молочних з умістом 

# менше ніж 80 мас. %) 

10.51.30-70.00 Жиру • Пасти молочні з умістом # менше ніж 80 

мас. % 

11.07.19-50 Жиру • Напої безалкогольні без умісту 

молочного # (крім підсолоджених чи 

непідсолоджених мінеральних, 
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газованих чи ароматизованих вод) 

11.07.19-50.90 Жиру • Напої безалкогольні, інші, без умісту 

молочного # 

11.07.19-70.00 Жиру • Напої безалкогольні, з умістом 

молочного # 

13.20.20-17.00 Житла • Тканини бавовняні, не з пряжі різних 

кольорів, з поверхневою щільністю не 
більше ніж 200 г/м2, для виготовлення 

білизни господарсько-побутової 
призначеності чи текстилю для 

оздоблення # 

13.20.20-44.00 Житла • Тканини бавовняні, не з пряжі різного 

кольору, з поверхневою щільністю 

більше ніж 200 г/м2, для виготовлення 

білизни господарсько-побутової 
призначеності чи текстилю для 

оздоблення # 

13.20.20-74.00 Житла • Тканини бавовняні, із пряжі різних 

кольорів, для виготовлення білизни 

господарсько-побутової призначеності 
чи текстилю для оздоблення # 

29.20.5 Житлових • Послуги щодо оснащування # 

автофургонів і пересувних будиночків 

29.20.50 Житлових • Послуги щодо оснащування # 

автофургонів і пересувних будиночків 

29.20.50-00.00 Житлових • Послуги щодо оснащування # 

автофургонів і пересувних будиночків 

29.10.22-30.00 Житлові • Автомобілі з бензиновим двигуном з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1500 см3 (зокрема автофургони # з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

3000 см3), крім автомобілів для 

перевезення не менше ніж 10 людей, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів 

29.10.22-50.00 Житлові • Автофургони # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 3000 см3 

29.10.23-53.00 Житлові • Автофургони # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 
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напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1500 см3, але не 
більше від 2500 см3 

29.10.23-55.00 Житлові • Автофургони # з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або 

напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 2500 см3 

23.61.12 Житлового • Елементи конструкцій, складані для # 

або громадського будівництва з 
цементу, бетону або штучного каменю 

23.61.12-00.00 Житлового • Елементи конструкцій, складані для # 

або громадського будівництва з 
цементу, бетону або штучного каменю 

10.61.22-00.01 Житнє • Борошно # 

15.20.13-52.00 Жіноче • Взуття повсякденне # (зокрема чоботи 

та черевики, з верхом з натуральної 
шкіри), крім водонепроникного взуття 

та взуття із захисною металевою 

пластинкою 

14.12.2 Жіночий • Одяг робочий, # 

14.12.30-23.00 Жіночий • Одяг # або дівчачий, інший, з бавовни 

чи хімічних волокон, виробничий чи 

професійний 

14.13.3 Жіночий • Одяг верхній інший, # і дівчачий 

14.19.22-20.00 Жіночий • Одяг # або дівчачий, інший, н. в. і. у. 

(зокрема жилети, спортивні костюми та 

костюми для бігу), крім трикотажних 

лижних костюмів 

32.91.11-10.00 Жмути • Мітли та щітки з лозин чи інших 

рослинних матеріалів, зв'язаних у # 

10.81.12-90.10 Жовтий • Цукор #, кристалічний чи пресований 

10.89.12 Жовтки • Яйця без шкаралупи, яєчні #, свіжі чи 

законсервовані; яйця у шкаралупі, 
законсервовані чи кулінарно оброблені; 
альбумін яєчний 

10-.82.23-

20.00 
Жодних • Тістечка, з екстрактом лакриці; блоки, 

палички та пастилки з умістом сахарози 

більше ніж 10 мас. %; але без умісту # 

інших речовин 

22.23.19-90.00 Жолоби • Вироби для будівництва: покриття 

підлог, стін, стель та інших частин 

будинків; лотки, #, поручні, огорожі й 
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подібні вироби, готові стелажі для 

магазинів, підприємств, складських 

приміщень, орнаменти архітектурні, 
зокрема система канелюр, зводів і 
фризи, пластмасові, н. в. і. у. 

25.99.29-37.00 Жолоби • Вентилятори немеханічні, #, гаки та 
подібні вироби із заліза чи сталі, що їх 

використовують у будівельній 

промисловості (крім кованих і 
штампованих) 

27.33.14-10.00 Жолоби • # для проводок, профілі та оболонки до 

електричних кабелів, з пластмаси 

10.81.2 Жом • # буряковий та інші відходи цукрового 

виробництва 

10.81.20 Жом • # буряковий та інші відходи цукрового 

виробництва 

10.81.20-00.10 Жом • # буряковий, свіжий та кислий 

10.81.20-00.20 Жом • # буряковий, сушений та гранульований 

23.91.11-20.00 Жорен • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні вироби без обрамлення з 
агломерованих природних або штучних 

алмазів, крім # і точильних каменів, 

призначених для мелення, шліфування 

або подрібнювання 

23.91.11-30.00 Жорен • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні вироби, без обрамлення, 

армовані в'яжучим матеріалом із 
синтетичних або штучних смол, крім # і 
точильних каменів, призначених для 

мелення, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11-40.00 Жорен • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні вироби, без обрамлення, 

неармовані в'яжучим матеріалом із 
синтетичних або штучних смол, крім # і 
точильних каменів, призначених для 

мелення, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11-50.00 Жорен • Жорна, точильні камені, шліфувальні 
круги й подібні вироби, без обрамлення 

з керамічних або силікатних матеріалів, 

крім # і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11 Жорна • #, точильні камені шліфувальні круги й 
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подібні вироби, без обрамлення, для 

обробляння каміння, а також їх частини, 

з природного каменю, з агломерованих 

природних або штучних абразивів, чи з 
кераміки 

23.91.11-10.00 Жорна • # та камені точильні без обрамлення, 

призначені для мелення, шліфування чи 

подрібнювання 

23.91.11-20.00 Жорна • #, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби без обрамлення з 
агломерованих природних або штучних 

алмазів, крім жорен і точильних 

каменів, призначених для мелення, 

шліфування або подрібнювання 

23.91.11-30.00 Жорна • #, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення, 

армовані в'яжучим матеріалом із 
синтетичних або штучних смол, крім 

жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11-40.00 Жорна • #, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення, 

неармовані в'яжучим матеріалом із 
синтетичних або штучних смол, крім 

жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11-50.00 Жорна • #, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення з 
керамічних або силікатних матеріалів, 

крім жорен і точильних каменів, 

призначених для мелення, шліфування 

або подрібнювання 

23.91.11-90.00 Жорна • #, точильні камені, шліфувальні круги 

інші та інші подібні вироби, без 
обрамлення; камені для заточування та 
полірування вручну 

25.92.12-30.00 Жорстка • Тара трубчаста #, з алюмінію, місткістю 

не більше ніж 300 л, на будь-які 
речовини, крім стисненого та 
скрапленого газу (не для аерозолів) 

10.82.23-10.00 Жуйка • Ґумка жуйна/# 

10.82.23-65.00 Жуйки • Цукерки жуйні; плодове желе та плодові 
пасти як цукрові кондитерські вироби 

(крім жуйної ґумки/#) 
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10.82.23-10.00 Жуйна • Ґумка #/жуйка 

17.23.13 Журнали • # реєстраційні, бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, формуляри та інші 
канцелярські вироби, паперові чи 

картонні 

17.23.13-13.00 Журнали • # реєстраційні, бухгалтерські книги, 

книги бланків ордерів і квитанцій, 

паперові чи картонні 

18.14.10-30.00 Журналів • Оправляння та оздоблювання брошур, #, 

каталогів, зразків і рекламної 
літератури, зокрема фальцювання, 

компонування, зшивання, склеювання, 

розрізання, накладання обкладинок 

18.14.10-50.00 Журналів • Оправляння та оздоблювання, зокрема 
оздоблювання друкованого паперу або 

картону, крім оздоблювання книг, 
брошур, #, каталогів, зразків і рекламної 
літератури 

23.11.12-30.00 Забарвлене • Флоат-скло листове неармоване та скло 

з пошліфованою або полірованою 

поверхнею # на всій масі, матове, 
накладне, або тільки з полірованою 

поверхнею, крім скла оранжерейного 

листового 

23.70.11 Забарвлені • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та вироби з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних виробів); гранули та 
порошок з мармуру, травертину, 

алебастру штучно # 

23.70.11-00.00 Забарвлені • Мармур, травертин, алебастр оброблені 
та вироби з них (крім бруківки, плитки, 

кубиків і подібних виробів); гранули та 
порошок з мармуру травертину 

алебастру, штучно # 

23.70.12 Забарвлені • Камінь оздоблювальний чи будівельний 

оброблений інший та вироби з нього; 

гранули штучно # інші та порошок з 
природного каменю; вироби з 
агломерованого сланцю 

23.70.12-30.00 Забарвлені • Плитка, кубики для мозаїки й подібні 
вироби з природного каменю 

прямокутної або непрямокутної форми 

(зокрема квадратної), найбільшу грань 

яких може бути вписано у квадрат із 
стороною розміром менше ніж 7 см; 

гранули, дрібняк і порошок, штучно # 
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18.20.3 Забезпечення • Тиражування записів програмного # 

18.20.30 Забезпечення • Тиражування записів програмного # 

20.59.59-67.00 Забезпечення • Препарати для # вогнетривкості, 
водонепроникності та подібні захисні 
препарати, використовувані у 

будівництві 

25.73.30-77.00 Забивання • Інструменти ручні, інші (зокрема 
інструменти патронного типу для 

клепання), інструменти для # дюбелів і 
подібні інструменти 

28.92.30-10.00 Забивання • Устатковання для # та витягування паль 

10.11.60-90.00 Забою • Відходи # тварин, непридатні для 

харчування людини (крім рибних 

відходів, кишок, міхурів і шлунків) 

25.40.12-30.00 Забою • Револьвери та пістолети (крім 

військової вогнепальної зброї, 
автоматичних пістолетів, пристроїв 

запускання сигнальних ракет, пістолетів 

і револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для гуманного # 

тварин, що стріляють стрижнями, зброї, 
яку заряджають з дула, пружинних 

пневматичних або газових рушниць, 

імітаційної зброї) 

28.99.39-35.00 Завантаження • Роботи промислові універсальні (крім 

роботів, спроектованих для виконання 

окремої функції, наприклад, підіймання, 

переміщення, #, розвантаження) 

28.99.39-45.00 Завантаження • Машини й апарати, використовувані 
лише чи переважно для виробництва чи 

ремонтування масок і фотошаблонів; 

складання напівпровідникових приладів 

або електронних інтегрованих схем; 

підіймання, переміщення, #, 

розвантаження зливків, пластин, 

напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким екраном 

28.21.11 Завантажники • Пальники пічні; # палива та механічні 
колосникові решітки; пристрої 
механічні для видаляння золи та подібні 
пристрої 

28.21.11-70.00 Завантажники • # палива (зокрема їхні механічні 
колосникові решітки, механічні 
пристрої для видаляння золи та подібні 
пристрої) 
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28.21.14-30.00 Завантажників • Частини пічних пальників для рідинного 

палива, газу або розпиленого твердого 

палива, # палива, механічних 

колосникових решіток, механічних 

пристроїв для видаляння золи та 
подібних пристроїв 

28.22.18-50.00 Завантажувальне • Устатковання #, спеціально призначене 

для використовування в сільському 

господарстві 

20.42.16 Завивання • Шампуні, лаки для волосся, засоби для 

тривалого # чи розпрямлення волосся 

20.42.16-50.00 Завивання • Засоби для тривалого # чи розпрямлення 

волосся 

27.51.23-30.00 Завивання • Апарати електронагрівальні перукарські 
(зокрема бігуді та щипці для # волосся), 

крім фенів і шоломоподібних сушарок 

32.99.52-50.00 Завивання • Шпильки на волосся, затискачі для #, 

щипці для завивання, бігуді та подібні 
вироби та їх частини (крім апаратів 

електротермічних перукарських) 

32.99.52-50.00 Завивання • Шпильки на волосся, затискачі для 

завивання, щипці для #, бігуді та подібні 
вироби та їх частини (крім апаратів 

електротермічних перукарських) 

25.72.9 Завіс • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва замків і # 

25.72.14-30.00 Завіс • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби до автотранспортних 

засобів (крім #, поворотних роликів, 

замків і ключів) з недорогоцінних 

металів 

25.72.14-40.00 Завіс • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби для використання в 

будівлях (крім #, поворотних роликів, 

замків, ключів, дверних очків з 
оптичними елементами та дверних 

засувів, що їх відкривають за 

допомогою ключів) з недорогоцінних 

металів 

25.72.14-50.00 Завіс • Арматура монтажна, кріплення та 
подібні вироби до меблів (крім #, 

поворотних роликів, замків і ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.99 Завіс • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва замків і # 
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25.72.99-00.00 Завіс • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва замків і # 

13.82.15 Завіси • Фіранки, гардини (зокрема драпіровка) і 
світлонепроникні штори; # чи запони до 

ліжок 

13.92.15-30.00 Завіси • Фіранки, гардини та світлонепроникні 
штори, # чи запони до ліжок, 

трикотажні 

13.92.15-50.00 Завіси • Фіранки, гардини та світлонепроникні 
штори, # чи запони до ліжок, із тканих 

матеріалів 

13.92.15-70.00 Завіси • Фіранки, гардини та світлонепроникні 
штори, # чи запони до ліжок, з нетканих 

матеріалів 

25.72 Завіси • Замки та # 

25.72.1 Завіси • Замки та # 

25.72.14 Завіси • #, монтажна арматура, кріплення та 
подібні вироби до автотранспортних 

засобів, дверей, вікон, меблів, з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-10.00 Завіси • # з недорогоцінних металів 

28.22.15-70.00 Заводах • Засоби транспортні самохідні (крім 

оснащених устаткованням для 

підіймання та переміщування, що їх 

використовують на #, складах, у портах 

або в аеропортах для перевезення 

вантажів на короткі відстані); тягачі, 
використовувані на залізничних 

платформах 

10.11.4 Заводська • Вовна # та сирі шкури великої рогатої 
худоби чи тварин родини кінських, 

овець і кіз 

10.11.41 Заводська • Вовна немита, зокрема вовна # мита в 

руні 

10.11.41-00.00 Заводська • Вовна немита, зокрема вовна # мита в 

руні 

14.19.43 Зав'язки • Убори наголовні інші, крім наголовних 

ґумових або пластмасових уборів, 

захисних наголовних уборів, азбестових 

наголовних уборів; стрічки капелюшні, 
прокладки, підкладки, чохли, основи 

капелюшні та каркаси, козирки та # до 

наголовних уборів 
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14.19.43-00.00 Зав'язки • Убори наголовні інші, крім наголовних 

ґумових або пластмасових уборів, 

захисних наголовних уборів, азбестових 

наголовних уборів; стрічки капелюшні, 
прокладки, підкладки, чохли, основи 

капелюшні та каркаси, козирки та # до 

наголовних уборів 

17.12.78-20.00 Загальної • Крафт-палір і картон, крейдовані 
коаліном або іншими неорганічними 

речовинами з одного чи обох боків, у 

рулонах або в аркушах, чи у 

прямокутних аркушах (крім 

призначених для писання, друкування 

чи іншої графічної призначеності, 
паперу та картону, вибілених 

рівномірно по всій масі, у яких більше 

95 мас. % # маси волокна становлять 

деревні волокна, одержані хімічним 

способом) 

25.7 Загальної • Вироби ножові та столові прибори, 

інструменти й металеві вироби # 

призначеності 

25.94.12-50.00 Загальної • Заклепки із заліза чи сталі (зокрема 

заклепки частково порожнисті), крім 

трубчастих або роздвоєних заклепок # 

призначеності 

28.1 Загальної • Машини та устатковання # 

призначеності 

28.2 Загальної • Машини та устатковання # 

призначеності, інші 

28.29 Загальної • Машини та устатковання # 

призначеності, інші, н. в. і. у. 

28.29.8 Загальної • Частини інших машин і устатковання # 

призначеності, н. в. і. у. 

28.29.9 Загальної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших машин # 

призначеності, н. в. і. у. 

28.29.99 Загальної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших машин # 

призначеності, н. в. і. у. 

28.29.99-00.00 Загальної • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва інших машин # 

призначеності, н. в. і. у. 

33.12.1 Загальної • Ремонтування та технічне 

обслуговування машин # призначеності 
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33.12.19 Загальної • Послуги щодо ремонтування та 

технічного обслуговування інших 

машин і устатковання # призначеності, 
н. в. і. у. 

33.12.19-00.00 Загальної • Послуги щодо ремонтування та 

технічного обслуговування інших 

машин і устатковання # призначеності, 
н. в. і. у. 

33.20.2 Загальної • Монтування машин і устатковання # 

призначеності 

33.20.29 Загальної • Послуги щодо монтування інших машин 

і устатковання # призначеності, н. в. і. у. 

33.20.29-60.00 Загальної • Монтування машин і апаратури # 

призначеності для зважування, 

фільтрування, дистилювання, 

пакування, наливання у пляшки, 

розбризкування, каландрів апаратів 

пароструминних і піскоструминних 

23.12.12-30.00 Загартоване • Скло безпечне (безосколкове) зміцнене 

(#), н. в. і. у. 

23.13.12-60.00 Загартованого • Вмістини для пиття (крім умістин для 

пиття на ніжці та виробів зі 
склокераміки чи свинцевого кришталю), 

із # скла 

23.13.13-10.00 Загартованого • Посуд столовий і кухонний ручного 

обробляння зі свинцевого кришталю 

(крім склокерамічного, із # скла, 

умістин для пиття) 

23.13.13-30.00 Загартованого • Посуд столовий і кухонний механічного 

обробляння зі свинцевого кришталю 

(крім склокерамічного, із # скла, 

умістин для пиття) 

23.13.13-50.00 Загартованого • Посуд столовий, кухонний з 
коефіцієнтом лінійного розширення не 

більше ніж 5•10-6/К, в інтервалі 
температур від 0° C до 300° C (крім 

склокерамічного, зі свинцевого 

кришталю або із # скла, умістин для 

пиття) 

23.13.13-90.00 Загартованого • Посуд столовий, кухонний із # скла 
(крім призначених для пиття) 

28.99.39-60.00 Загару • Солярії, сонячні (кварцеві) лампи та 

подібні пристрої для # 

16.29.22-50.00 Заглушки • Пробки та # з натурального корка 
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16.29.23-20.00 Заглушки • Пробки та # з агломерованого корка для 

високоякісних ігристих вин, вироблених 

у певних регіонах (зокрема пробки із 
шайбами з натурального корка) 

16.29.23-50.00 Заглушки • Пробки та # з агломерованого корка для 

вин (крім високоякісних ігристих вин, 

вироблених у певних регіонах) 

23.13.11 Заглушки • Пляшки, банки, флакони та інші скляні 
вмістини, крім ампул; #, накривки та 
інші скляні затички 

23.13.11-10.00 Заглушки • Банки скляні для консервування, #, 

накривки та інші затички (зокрема 

заглушки та затички з будь-якого 

матеріалу, що входить до складу 

вмістини, для якої їх призначено) 

23.13.11-10.00 Заглушки • Банки скляні для консервування, 

заглушки, накривки та інші затички 

(зокрема # та затички з будь-якого 

матеріалу, що входить до складу 

вмістини, для якої їх призначено) 

23.19.11-30.00 Заглушки • Скло необроблене у формі кульок або 

стрижнів (крім скляних іграшкових 

кульок, скляних кульок, подрібнених 

після формування, що їх 

використовують як # до пляшок, 

скляних мікросфер діаметром не більше 

ніж 1 мм) 

25.92.13 Заглушки • Пробки корончасті та #, ковпачки й 

накривки з недорогоцінних металів 

25.92.13-50.00 Заглушки • #, затички, ковпачки та накривки зі 
свинцю, заглушки, затички, ковпачки та 
накривки з алюмінію, діаметром більше 
ніж 21 мм 

25.92.13-50.00 Заглушки • Заглушки, затички, ковпачки та 
накривки зі свинцю, #, затички, 

ковпачки та накривки з алюмінію, 

діаметром більше ніж 21 ми 

25.92.13-70.00 Заглушки • #, затички, ковпачки та накривки з 
недорогоцінних металів (крім 

свинцевих, корончастих пробок, 

алюмінієвих затичок, заглушок, 

ковпачків і накривок, діаметром більше 

ніж 21 мм) 

16.29.23-80.00 Заглушок • Корок агломерований - блоки, плити, 

листи та смуги, плитки будь-якої форми, 

суцільні циліндри чи диски, зокрема 
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корок агломерований спучений або 

корок палений (крім пробок і #) 

25.92.13-70.00 Заглушок • Заглушки, затички, ковпачки та 
накривки з недорогоцінних металів 

(крім свинцевих, корончастих пробок, 

алюмінієвих затичок, #, ковпачків і 
накривок, діаметром більше ніж 21 мм) 

25.94.13-40.00 Заглушок • Ґвинти, болти та гайки (крім 

загострених ґвинтів, ґвинтових #, 

ґвинтових механізмів, що їх 

використовують для передавання руху 

та які працюють як активна частина 

машини, гаків, кілець з гвинтом) 

29.32.30-61.00 Загонів • Радіатори до тягачів, легкових 

автомобілів, вантажівок, автокранів, 

пожежних машин, автобетономішалок, 

прибиральних машин, автомобілів для 

поливання вулиць, пересувних 

майстерень, автомобілів радіологічних 

#; їхні частини 

25.93.12-30.00 Загорожі • Дріт колючий та # з колючого дроту, 

виготовлені зі сталі чи сталевого дроту 

28.28.85 Загортання • Частини посудомийних машин і машин 

для миття, наповнювання, пакування та 

# 

28.29.21-80.00 Загортання • Устатковання для пакування та # 

товарів (крім призначеного для 

наповнювання, закривання, 

закупорювання, наклеювання етикеток і 
закорковування пляшок, банок, ящиків, 

мішків або іншої тари) 

28.29.85-20.00 Загортання • Частини машин для миття, 

наповнювання, пакування та # 

25.94.13-40.00 Загострених • Гвинти, болти та гайки (крім # гвинтів, 

ґвинтових заглушок, ґвинтових 

механізмів, що їх використовують для 

передавання руху та які працюють як 

активна частина машини, гаків, кілець з 
ґвинтом) 

14.19.41 Заготівки • Форми капелюшні, # та ковпаки для 

капелюхів, пласкі та циліндричні, з 
фетру, напівфабрикати капелюшні, 
плетені чи виготовлені сполученням 

смужок з будь-якого матеріалу 

14.19.41-30.00 Заготівки • Форми капелюшні, # та ковпаки для 

капелюхів з фетру, пласкі та 
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циліндричні, зокрема циліндричні з 
поздовжнім розрізом (несформовані, без 
полів/крис) 

16.29.11 Заготівки • Інструменти, оправи та ручки до 

інструментів, частини та ручки до мітел 

або щіток, # для виготовлення люльок, 

шевські колодки й розтяжки для взуття, 

з деревини 

16.29.11-80.00 Заготівки • # для виготовлення люльок з дерева чи 

коріння грубооброблені 

24.10.21-22.00 Заготівки • Зливки, первинні форми та довгасті 
напівфабрикати, зокрема #, з 
нелегованої сталі, інші 

24.10.22-22.00 Заготівки • Зливки, первинні форми та довгасті 
напівфабрикати, зокрема #, з нержавкої 
сталі, інші 

24.10.23-22.00 Заготівки • Зливки, первинні форми й подовгасті 
напівфабрикати, зокрема #, з іншої 
легованої сталі, інші 

25.71.12 Заготівки • Бритви та леза до бритв, зокрема 
смугові # лез до бритв 

25.71.12-80.00 Заготівки • Леза до безпечних бритв (зокрема 
смугові # лез до бритв) 

25.72.13-50.00 Заготівки • Ключі, постачані окремо (зокрема грубо 

відлиті, ковані чи штамповані болванки, 

# на ключі) з недорогоцінних металів 

26.52.24 Заготівки • # годинникових механізмів 

26.52.24-00.00 Заготівки • # годинникових механізмів 

26.52.25 Заготівки • Механізми годинникові укомплектовані, 
не укомплектовані та # годинникових 

механізмів не складені 

26.52.25-00.00 Заготівки • Механізми годинникові укомплектовані, 
не укомплектовані та # годинникових 

механізмів не складені 

32.99.24 Заготівки • Форми на ґудзики та інші частини 

ґудзиків; # ґудзиків; частини застібок-

змійок 

32.99.24-30.00 Заготівки • # ґудзиків, форми на ґудзики та інші 
частини ґудзиків 

14.19.42-30.00 Заготівок • Капелюхи та інші наголовні убори з 
фетру, виготовлені з капелюшних # чи 

ковпаків і пласких заготівок 
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14.19.42-30.00 Заготівок • Капелюхи та інші наголовні убори з 
фетру, виготовлені з капелюшних 

заготівок чи ковпаків і пласких # 

22.19.40-90.00 Заготівок • Паси урухомлювальні/приводні ґумові 
(крім урухомлювальних/приводних 

пасів V-подібної форми та # для них, 

урухомлювальних/приводних пасів 

трапецієвидної та/чи смугової форми, 

конвеєрних стрічок, пасів для 

синхронного передавання) 

28.41.23-95.00 Задирок • Верстати для зняття # і полірування 

металу (крім зубообробчих верстатів) 

15.20.12-37.00 Задників • Тапочки та інше кімнатне взуття 

(зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, 
кімнатні туфлі без #), з ґумовою чи 

пластмасовою підошвою та 
пластмасовим верхом 

15.20.13-70.00 Задників • Тапочки та інше кімнатне взуття 

(зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, 
кімнатні туфлі без #), з підошвою з 
ґуми; пластмаси чи натуральної шкіри 

та з верхом з натуральної шкіри 

15.20.14-44.00 Задників • Тапочки та інше кімнатне взуття 

(зокрема кімнатні туфлі, бальні туфлі, 
кімнатні туфлі без #) 

30.92.20-90.05 Задніх • Крісла колісні з подвійним ручним 

керуванням від # коліс 

23.12.13-50.00 Заднього • Дзеркала # огляду для транспортних 

засобів 

30.92.30-30.00 Заднього • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок # колеса з вільним 

ходом, втулкових гальм, кривошипного 

механізму педалей, зірочки заднього 

колеса з вільним ходом до двоколісних 

велосипедів, інших видів велосипедів 

без двигуна та візків 

30.92.30-30.00 Заднього • Частини рам, передніх вилок, гальм, 

гальмівних втулок заднього колеса з 
вільним ходом, втулкових гальм, 

кривошипного механізму педалей, 

зірочки # колеса з вільним ходом до 

двоколісних велосипедів, інших видів 

велосипедів без двигуна та візків 

10.11.39-30.00 Зайців • М'ясо та харчові субпродукти, інші, 
свіжі, охолоджені чи заморожені 
(зокрема м'ясо та субпродукти кролів, 
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#), крім жаб'ячих лапок, м'яса та 

субпродуктів свійської птиці, великої 
рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней 

та інших тварин родини конячих 

15.11.10-30.00 Зайців • Шкурки хутрові дублені або вичинені, 
цілі, незібрані, кролів, # чи ягнят 

15.11.10-50.00 Зайців • Шкурки хутрові чи шкури дублені або 

вичинені (крім, шкурок кролів, # чи 

ягнят) 

17.21.15 Закладах • Сегрегатори, лотки на листи, ящики 

паперові для зберігання та подібні 
вироби, використовувані в 

конторах/офісах, магазинах або 

подібних # 

17:21.15-50.00 Закладах • Сегрегатори, лотки на листи, ящики 

паперові для зберігання та подібні 
вироби, використовувані в 

конторах/офісах, магазинах або 

подібних # 

25.94.12-50.00 Заклепки • # із заліза чи сталі (зокрема заклепки 

частково порожнисті), крім трубчастих 

або роздвоєних заклепок загальної 
призначеності 

25.94.12-50.00 Заклепки • Заклепки із заліза чи сталі (зокрема # 

частково порожнисті), крім трубчастих 

або роздвоєних заклепок загальної 
призначеності 

25.94.13-10.00 Заклепки • Шайби, #, шпонки, шплінти та подібні 
кріпильні не нарізні засоби, з міді 

25.99.25 Заклепки • Застібки, оправи із застібками, пряжки, 

пряжки-застібки, гачки, петлі, вушка та 
подібні вироби з недорогоцінних 

металів до одягу, взуття, тентів, сумок, 

дорожніх речей або інших готових 

виробів; # трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; намистини та 
блискітки з недорогоцінних металів 

25.99.25-50.00 Заклепки • # трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів 

32.99.23 Заклепки • Кнопки, застібки-заскочки, # та їхні 
частини; ґудзики; застібки-змійки 

32.99.23-00.00 Заклепки • Кнопки, застібки-заскочки, # та їхні 
частини; ґудзики; застібки-змійки 

25.94.12-50.00 Заклепок • Заклепки із заліза чи сталі (зокрема 

заклепки частково порожнисті), крім 
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трубчастих або роздвоєних # загальної 
призначеності 

25.94.12-70.00 Заклепок • Шпонки, шплінти та подібні кріпильні 
ненарізні засоби (крім шайб і #), із 
заліза чи сталі 

25.99.25-30.00 Заклепок • Гачки, петлі, петельки й подібні вироби 

з недорогоцінних металів до одягу, 

взуття, навісів, сумок, речей для 

подорожей та інших готових виробів 

(крім гаків з карабіном, #, кнопок до 

одягу та натискних кнопок) 

28.41.34-70.00 Заклепок • Машини для виробництва #, ротаційно-

кувальні машини та токарно-давильні 
верстати для обробляння металу, 

машини для виробництва гнучких труб 

зі спіральної металевої смуги та 

електромагнітоімпульсні металообробчі 
верстати 

22.29.29-90.00 Заколки • Гребінці, # для волосся та подібні 
вироби з ґуми чи пластмаси (крім 

електронагрівальних перукарських 

апаратів) 

32.99.52 Заколки • Гребінці, # на волосся та подібні 
вироби; шпильки на волосся; бігуді; 
аерозолі ароматичні та їхні насадки та 
головки 

10.13.15-05.00 Законсервована • Печінка гусяча або качина, готова чи # 

(крім ковбас і готових страв) 

10.13.15-15.00 Законсервована • Печінка інших тварин, готова чи # (крім 

ковбас і готових страв) 

10.20.2 Законсервована • Риба, оброблена чи # іншим способом; 

ікра осетрових та замінники ікри 

10.20.25 Законсервована • Риба, оброблена чи # іншим способом, 

крім готових страв з риби 

10.20.25-50.00 Законсервована • Макрель (скумбрія), приготована чи #, 

ціла чи у шматочках, крім фаршу та 
готових страв 

10.20.25-80.00 Законсервована • Риба, приготована чи #, інша, ціла чи у 

шматочках, крім фаршу та готових 

страв 

10.20.25-90.00 Законсервована • Риба, приготована чи #; крім цілої чи у 

шматочках і готових страв 

10.31 Законсервована • Картопля, оброблена та # 
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10.31.1 Законсервована • Картопля, оброблена та # 

10.31.14 Законсервована • Картопля, приготована чи # 

10.31.14-30.00 Законсервована • Картопля, приготована чи # як борошно, 

крупка чи пластівці, крім замороженої, 
засушеної, чіпсів, обробленої з 
використанням оцту чи оцтової кислоти 

10.31.14-60.00 Законсервована • Картопля, приготована чи # (зокрема 
чіпси), крім замороженої, засушеної, 
обробленої з використанням оцту чи 

оцтової кислоти, як борошно, крупка чи 

пластівці 

10.39.15 Законсервована • Квасоля #, без додання оцту чи оцтової 
кислоти, крім готових овочевих страв 

10.39.15-00.00 Законсервована • Квасоля #, без додання оцту чи оцтової 
кислоти, крім готових овочевих страв 

10.39.17-50.00 Законсервована • Капуста, квашена, # (крім готових 

овочевих страв і сушеної, замороженої 
чи законсервованої оцтом чи оцтовою 

кислотою квашеної капусти) 

10.39.17-60.00 Законсервована • Спаржа, # (крім готових овочевих страв 

і сушеної, замороженої чи 

законсервованої оцтом чи оцтовою 

кислотою спаржі) 

10.39.17-80.00 Законсервована • Кукурудза цукрова, приготована чи # 

(крім готових овочевих страв і сушеної, 
замороженої чи законсервованої оцтом 

чи оцтовою кислотою цукрової 
кукурудзи) 

10-31.11-30.00 Законсервована • Картопля, приготована чи #, заморожена 

(зокрема картопля, смажена або 

напівсмажена в олії й потім 

заморожена), крім обробленої з 
використанням оцту чи оцтової кислоти 

10.1 Законсервоване • М'ясо # та м'ясні продукти 

10.11 Законсервоване • М'ясо # та оброблене 

10.12 Законсервоване • М'ясо свійської птиці, # та оброблене 

10.13.15-35.00 Законсервоване • М'ясо іншої свійської птиці, готове чи # 

(крім ковбас, готових продуктів з 
печінки та готових страв) 

10.20.25-10.00 Законсервований • Лосось, приготований чи #, цілий чи у 

шматочках, крім фаршу та готових 

страв 

10.20.25-20.00 Законсервований • Оселедець, приготований чи #, цілий чи 
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у шматочках, крім фаршу та готових 

страв 

10.39.16 Законсервований • Горох #, без додання оцту чи оцтової 
кислоти, крім готових овочевих страв 

10.39.16-00.00 Законсервований • Горох #, без додання оцту чи оцтової 
кислоти, крім готових овочевих страв 

10.39.23-30.00 Законсервований • Арахіс, приготований чи # (зокрема 

масло арахісове), крім законсервованого 

з доданням оцту чи оцтової кислоти, 

замороженого, пюре й паст 

10.20.9 Законсервованих • Послуги щодо коптіння і консервування 

та приготування іншими способами у 

виробництві рибних продуктів; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

оброблених і # риби, ракоподібних і 
молюсків 

10.20.99 Законсервованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва оброблених і # риби, 

ракоподібних і молюсків 

10.20.99-00.00 Законсервованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва оброблених і # риби, 

ракоподібних і молюсків 

10.39.9 Законсервованих • Послуги щодо кулінарного обробляння 

та приготування іншим способом, 

стосовні консервування плодів і овочів; 

роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та оброблених плодів і 
овочів 

10.39.17-10.00 Законсервованих • Томати законсервовані, цілі чи розрізані 
на частини (крім готових овочевих страв 

і томатів, # з доданням оцту чи оцтової 
кислоти) 

10.39.99 Законсервованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та оброблених плодів і 
овочів 

10.39.99-00.00 Законсервованих • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та оброблених плодів і 
овочів 

10.11.9 Законсервованого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва обробленого та # м'яса 

10.11.99 Законсервованого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва обробленого та # м'яса 

10.11.99-00.00 Законсервованого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва обробленого та # м'яса 
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10.12.9 Законсервованого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та обробленого м'яса 
свійської птиці 

10.12.99 Законсервованого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та обробленого м'яса 
свійської птиці 

10.12.99-00.00 Законсервованого • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва # та обробленого м'яса 
свійської птиці 

10.31.9 Законсервованої • Послуги щодо кулінарного обробляння 

та приготування іншими способами 

картоплі та продуктів з картоплі; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

обробленої та # картоплі 

10.31.99 Законсервованої • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва обробленої та # картоплі 

10.31.99-00.00 Законсервованої • Роботи субпідрядні як частина 
виробництва обробленої та # картоплі 

10.20.24 Закопчена • Риба # (зокрема філе) 

10.20.24-80.00 Закопчена • Риба, # (зокрема філе), крім 

тихоокеанського, атлантичного та 
дунайського лосося, оселедця 

10.20.21 Закопчене • Філе рибне, засушене, засолене чи в 

розсолі, але не # 

10.20.21-00.00 Закопчене • Філе рибне, засушене, засолене чи в 

розсолі, але не # 

10.20.24-20.00 Закопчений • Лосось тихоокеанський, атлантичний і 
дунайський, # (зокрема філе) 

28.29.21-50.00 Закорковування • Устатковання для наповнювання, 

закривання, закупорювання, # та 

наклеювання етикеток пляшок, банок, 

ящиків, мішків чи іншої тари, 

устатковання для газування напоїв 

28.29.21-80.00 Закорковування • Устатковання для пакування та 
загортання товарів (крім призначеного 

для наповнювання, закривання, 

закупорювання, наклеювання етикеток і 
# пляшок, банок, ящиків, мішків або 

іншої тари) 

25.92.11 Закривана • Тара, # пайкою чи відбортівкою, із 
заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 

л 

25.91.12 Закриваних • Цистерни, бочки, барабани, каністри 
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(крім # пайкою чи відбортівкою), ящики 

та подібні вмістини для будь-яких 

речовин (крім газів), із заліза чи сталі, 
місткістю менше ніж 50 л, не оснащені 
механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.91.12-00.00 Закриваних • Цистерни, бочки, барабани, каністри 

(крім # пайкою чи відбортівкою), ящики 

та подібні вмістини для будь-яких 

речовин (крім газів), із заліза чи сталі, 
місткістю менше ніж 50 л, не оснащені 
механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

22.22.19-30.00 Закривання • Корки, накривки та інші пластмасові 
засоби для # (крім призначених для 

пляшок) 

28.29.21-80.00 Закривання • Устатковання для пакування та 
загортання товарів (крім призначеного 

для наповнювання, #, закупорювання, 

наклеювання етикеток і закорковування 

пляшок, банок, ящиків, мішків або іншої 
тари) 

32.50.50-30.00 Закривання • Кетгут хірургічний стерильний; подібні 
стерильні хірургічні перев'язувальні, 
шовні та стерильні адгезивні тканини, 

використовувані в хірургії для # ран; 

стерильна ламінарія та стерильні 
тампони з ламінарії; засоби 

абсорбувальні кровоспинні хірургічні чи 

стоматологічні стерильні 

28.29.21-50.00 Закривання.. • Устатковання для наповнювання, #, 

закупорювання, закорковування та 
наклеювання етикеток пляшок, банок, 

ящиків, мішків чи іншої тари, 

устатковання для газування напоїв 

24.10.31-30.00 Закритому • Прокат плаский з нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, неплакований, без 
гальванічного чи іншого покриву, з 
рельєфним малюнком, одержаним 

безпосередньо в процесі прокатування, і 
продукція завтовшки менше ніж 4,75 

мм, без рельєфного малюнка (крім 

прокатаного за чотирма гранями або в 

прямокутному # калібрі завширшки не 
більше ніж 1250 мм і завтовшки не 

менше від 4 мм) 
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24.10.32-10.00 Закритому • Прокат плаский з нелегованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, прокатаний за чотирма 

гранями чи у прямокутному # калібрі, 
завширшки не менше ніж 150 мм, але 
менше від 600 мм і завтовшки не менше 

ніж 4 мм, не в рулонах, без рельєфного 

малюнка, загально відомий як 

"широкоштабовий прокат" 

32.99.24-50.00 Закріпленими • Зубці ланцюжкові, повзунки, кінцеві 
затискачі та тасьма будь-якої довжини із 
# на них зубцями до застібок-змійок 

20.59.55 Закріплення • Добавки апретувальні, носії барвників, 

що їх використовують для прискорення 

фарбування або # барвників, і подібна 

продукція 

Абетковий покажчик від З до Н до секції C 

31.01.11-10.00 Закріплюваними • Столи креслярські конторські/офісні металеві 
(крім столів із # на них машинами чи 

інструментами) 

28.29.21-50.00 Закупорювання • Устатковання для наповнювання, закривання, #, 

закорковування та наклеювання етикеток 

пляшок, банок, ящиків, мішків чи іншої тари, 

устатковання для газування напоїв 

28.29.21-80.00 Закупорювання • Устатковання для пакування та загортання 

товарів (крім призначеного для наповнювання, 

закривання, #, наклеювання етикеток і 
закорковування пляшок, банок, ящиків, мішків 

або іншої тари) 

28.13.14-60.00 Заливкою • Помпи відцентрові з діаметром випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, багатоступінчасті 
(зокрема з автоматичною #) 

10.39.3 Залишки • Продукти рослинного походження, рослинні 
відходи, рослинні # та побічні продукти 

10.39.30 Залишки • Продукти рослинного походження, рослинні 
відходи, рослинні # та побічні продукти 

10.39.30-00.00 Залишки • Продукти рослинного походження, рослинні 
відходи, рослинні # та побічні продукти 

10.41.4 Залишки • Макуха та інші тверді відходи й # олій і 
рослинних жирів; борошно та крупка з насіння 

чи плодів олійних культур 

10.41.7 Залишки • Воски рослинні (крім тригліцеридів); дегра; # 

після обробляння жирових речовин або 
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тваринних чи рослинних восків 

10.41.41 Залишки • Макуха та інші тверді відходи й # олій і 
рослинних жирів 

10.41.41-30.00 Залишки • Макуха та інші тверді відходи й #, утворені 
після екстрагування олії з соєвих бобів 

10.41.41-50.00 Залишки • Макуха та інші тверді відходи й #, утворені 
після екстрагування олії та жирів з насіння 

соняшнику 

10.41.41-70.00 Залишки • Макуха та інші тверді відходи й #, утворені 
після екстрагування олії та жирів з насіння 

ріпаку чи кользи 

10.41.41-90.00 Залишки • Макуха та інші тверді відходи й #, утворені 
після екстрагування олії та жирів з інших рослин 

(зокрема з насіння бавовнику, насіння льону, 

кокосових горіхів, копри, пальмових горіхів чи 

ядер), крім соєвих бобів, насіння соняшнику, 

ріпаку чи кользи 

10.41.72 Залишки • Дегра; # після обробляння жирових речовин або 

тваринних чи рослинних восків 

10.41.72-00.00 Залишки • Дегра; # після обробляння жирових речовин або 

тваринних чи рослинних восків 

10.61.4 Залишки • Висівки, січка та інші # після обробляння зерна 
зернових культур 

10.61.40 Залишки • Висівки, січка та інші # після обробляння зерна 
зернових культур 

10.61.40-10.00 Залишки • Висівки, січка та інші # після просіювання, 

лущення й іншого обробляння кукурудзи 

10.61.40-30.00 Залишки • Висівки, січка та інші # після просіювання, 

лущення й іншого обробляння рису 

10.61.40-50.00 Залишки • Висівки, січка та інші # після просіювання, 

лущення й іншого обробляння пшениці 

10.61.40-90.00 Залишки • Висівки, січка та інші # після просіювання, 

лущення й іншого обробляння зернових культур 

(крім кукурудзи, рису, пшениці) 

19.20.42 Залишки • Кокс нафтовий; бітум нафтовий та інші # від 

переробляння мінеральних олив 

19.20.42-00.00 Залишки • Кокс нафтовий; бітум нафтовий та інші # від 

переробляння мінеральних олив 

24.45.3 Залишки • Метали кольорові інші та вироби з них; 

металокераміка; зола й #, з умістом металів або 

сполук металів 

24.45.30 Залишки • Метали кольорові інші та вироби з них; 
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металокераміка; зола й #, з умістом металів або 

сполук металів 

32.30.14 Залів • Інвентар і устатковання для гімнастичних #, 

фітнес-центрів і атлетичних залів 

32.30.14 Залів • Інвентар і устатковання для гімнастичних залів, 

фітнес-центрів і атлетичних # 

32.30.14-00.00 Залів • Інвентар і устатковання для гімнастичних #, 

фітнес-центрів і атлетичних залів 

32.30.14-00.00 Залів • Інвентар і устатковання для гімнастичних залів, 

фітнес-центрів і атлетичних # 

20.12.19-10.00 Заліза • Оксиди та гідроксиди #, фарби земляні, з 
умістом не більше ніж 70 мас. % суміші заліза у 

перерахунку на Fe2O3 

20.12.19-10.00 Заліза • Оксиди та гідроксиди заліза, фарби земляні, з 
умістом, не більше ніж 70 мас. % суміші # у 

перерахунку на Fe2O3 

20.13.67 Заліза • Пірити # випалені 

20.13.67-00.00 Заліза • Пірити # випалені 

24.10.1 Заліза • Продукти первинні з # та сталі 

24.10.9 Заліза • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 

чавуну, сталі та феросплавів 

24.10.14-20.00 Заліза • Відходи # чи сталі у зливках для переплавлення 

(крім продукції, яка за хімічним складом подібна 

чавуну в чушках, дзеркального чавуну чи 

феросплавам) 

24.10.31-50.00 Заліза • Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм; без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

неплакований, без гальванічного або іншого 

покриву, не в рулонах, без рельєфного малюнка; 

прокат плаский з # чи нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, гарячекатаний 

та з подальшим оброблянням, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву 

24.10.51-20.00 Заліза • Прокат плаский із # чи нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм; 

електротехнічно оцинкований 

24.10.51-50.00 Заліза • Прокат плаский із # чи нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, плакований 

24.10.99 Заліза • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 

чавуну, сталі та феросплавів 

24.10.99-00.00 Заліза • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 
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чавуну, сталі та феросплавів 

24.31.10-20.00 Заліза • Бруски та стрижні із # чи нелегованої сталі; без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування) з 
часткою вуглецю менше ніж 0,25 мас. %, з 
квадратним або поперечним перерізом, крім 

прямокутного (крім виготовлених з автоматної 
сталі), інші 

24.31.10-30.00 Заліза • Бруски та стрижні із # чи нелегованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування) з 
часткою вуглецю менше ніж 0,25 мас. %, з 
прямокутним або іншим поперечним перерізом, 

крім квадратного (крім виготовлених з 
автоматної сталі), інші 

24.31.10-40.00 Заліза • Бруски та стрижні із # чи нелегованої сталі, 
холодного здеформування або обробляння в 

холодному стані, або не здеформовані й не 
оброблені, н. в. і. у. (крім гарячекатаних, 

гарячеволочильних або гарячеекструдованих без 
подальшого обробляння, крім плакування та 

спресованих виробів), інші 

24.31.10-50.00 Заліза • Бруски та стрижні із # чи нелегованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування) з 
часткою вуглецю не менше ніж 0,25 мас. % 

(крім вироблених з автоматної сталі), інші 

24.31.10-60.00 Заліза • Кутики, форми та профілі із # чи нелегованої 
сталі без подальшого обробляння, крім 

холодного здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім профільованих листів 

24.32.10-25.00 Заліза • Прокат плаский із # чи нелегованої сталі, 
завширшки менше ніж 600 мм, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), неплакований, 

без гальванічного чи іншого покриву, з часткою 

вуглецю менше ніж 25 мас. %, 

"електротехнічний" 

24.33.11-50.00 Заліза • Кутики, форми та профілі із # або нелегованої 
сталі без подальшого обробляння, крім 

холодного формування або обробляння в 

холодному стані та з подальшим оброблянням, 

чи без подальшого обробляння, крім 

спресованих, чи гарячого формування іншим 

способом та з подальшим оброблянням, н. в. і. у. 
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(крім з плаского прокату) 

25.11.10-30.00 Заліза • Будівлі складані з # чи сталі 

25.11.21 Заліза • Мости та секції мостів із # чи сталі 

25.11.21-00.00 Заліза • Мости та секції мостів із # чи сталі 

25.11.22 Заліза • Башти та решітчасті щогли із # чи сталі 

25.11.22-00.00 Заліза • Башти та решітчасті щогли із # чи сталі 

25.11.23 Заліза • Конструкції та їхні частини, пластини, прутки, 

кутики, форми й подібні вироби із #, сталі чи 

алюмінію, інші 

25.11.23-10.00 Заліза • Устаткований для риштувань, опалубок, 

кріплень і підпірок для шахт, зокрема каркаси та 
надбудови для надшахтних будівель, 

шлагбауми, трубчасті стійки та подібне 
устатковання, з # чи сталі 

25.11.23-30.00 Заліза • Водозливи, шлюзи, ворота судноплавних 

шлюзів, дебаркадери, стаціонарні доки та інші 
конструкції для морських або річкових споруд, 

із # чи сталі 

25.11.23-60.00 Заліза • Конструкції, виготовлені з # та сталі, інші 

25.12.10-30.00 Заліза • Двері, пороги до дверей, вікна та рами до них із 
# чи сталі 

25.29.11 Заліза • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
(не для стиснених або скраплених газів) із #, 

сталі чи алюмінію, місткістю більше ніж 300 л, 

не оснащені механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.29.11-10.00 Заліза • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для газів, із # чи сталі, місткістю більше ніж 300 

л (крім призначених для стисненого чи 

скрапленого газу, оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-20.00 Заліза • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для рідин, із # чи сталі, футеровані чи з 
теплоізоляцією, місткістю більше ніж 300 л 

(крім оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-30.00 Заліза • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для рідин, із # чи сталі, місткістю більше ніж 300 

л (крім оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-50.00 Заліза • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для сухих речовин, із # чи сталі, місткістю 

більше ніж 300 л (крім оснащених механічним 
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або теплотехнічним устаткованням) 

25.50.11-37.00 Заліза • Кування вільне частин механізмів і пристроїв, 

без умісту #, крім частин поршневих і 
турбореактивних двигунів, газових турбін, 

вантажопідіймального та маніпуляційного 

устатковання, механізмів і транспортних засобів 

для будівельної промисловості 

25.91.11 Заліза • Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 
подібні вмістини на будь-які речовини (крім 

газів) із # чи сталі, місткістю не менше ніж 50 л, 

але не більше від 300 л, не оснащені механічним 

або теплотехнічним устаткованням 

25.91.11-00.00 Заліза • Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 
подібні вмістини на будь-які речовини (крім 

газів) із # чи сталі, місткістю не менше ніж 50 л, 

але не більше від 300 л, не оснащені механічним 

або теплотехнічним устаткованням 

25.91.12 Заліза • Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім 

закриваних пайкою чи відбортівкою), ящики та 
подібні вмістини для будь-яких речовин (крім 

газів), із # чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, не 

оснащені механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.91.12-00.00 Заліза • Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім 

закриваних пайкою чи відбортівкою), ящики та 
подібні вмістини для будь-яких речовин (крім 

газів), із # чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, не 

оснащені механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.92.11 Заліза • Тара, закривана пайкою чи відбортівкою, із # чи 

сталі, місткістю менше ніж 50 л 

25.92.11-33.00 Заліза • Тара для консервування харчових продуктів і 
напоїв, із # чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, 

на харчові продукти 

25.92.11-35.00 Заліза • Тара для консервування харчових продуктів і 
напоїв, із # чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, 

на напої 

25.92.11-50.00 Заліза • Тара, крім призначеної для консервування 

харчових продуктів і напоїв, із # чи сталі, 
місткістю менше ніж 50 л 

25.92.13-30.00 Заліза • Пробки корончасті із # чи сталі 

25.93.11 Заліза • Дріт кручений, троси, плетені шнури, стропи та 
подібні вироби із # чи сталі, без електричної 
ізоляції 

25.93.11-30.00 Заліза • Дріт кручений, канати та троси із # чи сталі 
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(зокрема кручений дріт і дротяні канати з 
приєднаними фітингами чи без них, електрично 

не ізольовані), крім електроізольованих 

25.93.11-50.00 Заліза • Шнури плетені, стропи та подібні вироби із # чи 

сталі (крім електроізольованих) 

25.93.12 Заліза • Дріт колючий із # чи сталі; дріт кручений, троси, 

плетені шнури та подібні вироби з міді або 

алюмінію, крім електроізольованих 

25.93.13 Заліза • Тканина, решітки, сітки та огорожі із залізного, 

сталевого чи мідного дроту; лист просічно-

витяжний із #, сталі чи міді 

25.93.13-13.00 Заліза • Стрічки неперервні для машин з дротяної 
тканини із # чи сталі 

25.93.13-15.00 Заліза • Тканина дротяна із # чи сталі (крім стрічок 

неперервних до машин) 

25.93.13-50.00 Заліза • Лист просічно-витяжний із # чи сталі 

25.93.14-10.00 Заліза • Кнопки креслярські із # чи сталі (крім 

креслярських кнопок з міді або з мідними 

головками) 

25.93.16 Заліза • Пружини та листи для пружин із # чи сталі; 
пружини мідні 

25.93.16-13.00 Заліза • Пружини із # чи сталі, листові, пластинчаті, 
оброблені в гарячому стані та листи до них 

25.93.16-15.00 Заліза • Пружини із # чи сталі, листові, не пластинчаті, 
оброблені в гарячому стані та листи до них 

25.93.16-17.00 Заліза • Пружини із # чи сталі, листові, оброблені в 

холодному стані та листи до них 

25.93.16-31.00 Заліза • Пружини ґвинтові з # чи сталі, оброблені в 

гарячому стані 

25.93.16-33.00 Заліза • Пружини із # чи сталі, листові, що працюють на 

стиск, oброблені в холодному стані 

25.93.16-35.00 Заліза • Пружини із # чи сталі, листові, що працюють на 

розтяг, оброблені в холодному стані 

25.93.16-37.00 Заліза • Пружини із # чи сталі, листові, оброблені в 

холодному стані (крім спіральних пружин, що 

працюють на розтяг або стиск) 

25.93.16-53.00 Заліза • Пружини спіральні пласкі із # чи сталі 

25.93.16-55.00 Заліза • Пружини дискові із # чи сталі 

25.93.16-60.00 Заліза • Пружини із # чи сталі (крім листових пружин та 
листів до них, ґвинтових пружин, спіральних 

пласких пружин, дискових пружин) 
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25.93.17-10.00 Заліза • Ланцюги з розпірками із # чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями, або інших 

виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну 

роль, сторожок дверей, оснащених ланцюгами, 

мірних (геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для 

особистого прикрашання (біжутерії) 

25.93.17-23.00 Заліза • Ланцюги зі зварними ланками, інші (крім 

ланцюгів з розпірками), із # чи сталі, з 
найбільшим розміром поперечного перерізу 

складового елемента не більше ніж 16 мм 

25.93.17-25.00 Заліза • Ланцюги зі зварними ланками, інші (крім 

ланцюгів з розпірками), із # чи сталі, з 
найбільшим розміром поперечного перерізу 

складового елемента більше ніж 16 мм 

25.93.17-30.00 Заліза • Ланцюги проти ковзання із # чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями або інших 

виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну 

роль, сторожок дверей, оснащених ланцюгами, 

мірних (геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Заліза • Ланцюги із # чи сталі, крім шарнірних ланцюгів, 

ланцюгів проти ковзання, ланцюгів з розпірками 

та ланцюгів зі зварними ланками (ланцюгів до 

бензопил), або інших виробів, у яких ланцюги 

відіграють допоміжну роль, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-80.00 Заліза • Частини до ланцюгів із # чи сталі 

25.93.18 Заліза • Голки швацькі, в'язальні спиці, штопальні голки, 

в'язальні гачки, шила та подібні вироби для 

рукоділля, із # чи сталі; булавки англійські та 
інші булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18 Заліза • Голки швацькі, в'язальні спиці, штопальні голки, 

в'язальні гачки, шила та подібні вироби для 

рукоділля, із заліза чи сталі; булавки англійські 
та інші булавки, із # чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18-00.00 Заліза • Голки швацькі, в'язальні спиці, штопальні голки, 

в'язальні гачки, шила та подібні вироби для 

рукоділля, із # чи сталі; булавки англійські та 
інші булавки, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.93.18-00.00 Заліза • Голки швацькі, в'язальні спиці, штопальні голки, 

в'язальні гачки, шила та подібні вироби для 

рукоділля, із заліза чи сталі; булавки англійські 
та інші булавки, із # чи сталі, н. в. і. у. 

25.94.11 Заліза • Засоби кріпильні нарізні із # чи сталі, н. в. і. у. 

25.94.11-15.00 Заліза • Ґвинти та болти із # чи сталі, для кріплення 

конструкційних елементів рейкових колій, інші 
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25.94.11-33.00 Заліза • Болти з шестигранною головкою із # чи сталі, з 
межею міцності на розтяг менше ніж 800 МПа 

(крім виготовлених з нержавкої сталі) 

25.94.11-35.00 Заліза • Болти з шестигранного головкою із # чи сталі, з 
межею міцності на розтяг не менше ніж 800 

МПа (крім виготовлених з нержавкої сталі) 

25.94.11-39.00 Заліза • Болти із # чи сталі з головками (крім болтів з 
шестигранними головками) 

25.94.11-53.00 Заліза • Ґвинти для кріплення дерев'яних деталей, із # чи 

сталі 

25.94.11-57.00 Заліза • Гаки та кільця з ґвинтами із # чи сталі 

25.94.11-75.00 Заліза • Ґвинти самонарізні із # чи сталі (крім 

виготовлених з нержавкої сталі, ґвинтових 

механізмів, що їх використовують для 

передавання руху або які працюють як активна 
частина машини) 

25.94.11-83.00 Заліза • Гайки із # чи сталі, з діаметром отвору не більше 
ніж 6 мм, виточені з брусків, прутків, профілів 

або дроту з суцільним перерізом 

25.94.11-87.00 Заліза • Гайки із # чи сталі (зокрема самостопорні 
гайки), крім виготовлених з нержавкої сталі, 
виточених з брусків, прутків, профілів або дроту 

суцільного перерізу, з діаметром отвору не 

більше ніж 6 мм 

25.94.11-90.00 Заліза • Вироби нарізні, із # чи сталі, н. в. і. у. 

25.94.12 Заліза • Засоби кріпильні ненарізні, із # чи сталі, н. в. і. 
у. 

25.94.12-10.00 Заліза • Шайби пружинні та інші стопорні шайби, із # чи 

сталі 

25.94.12-30.00 Заліза • Шайби із # чи сталі (крім пружинних шайб і 
інших стопорних шайб) 

25.94.12-50.00 Заліза • Заклепки із # чи сталі (зокрема заклепки 

частково порожнисті), крім трубчастих або 

роздвоєних заклепок загальної призначеності 

25.94.12-70.00 Заліза • Шпонки, шплінти та подібні кріпильні ненарізні 
засоби (крім шайб і заклепок), із # чи сталі 

25.99.11 Заліза • Раковини, мийки, ванни та інші санітарно-

технічні вироби та частини до них, із #, сталі, 
міді чи алюмінію 

25.99.11-27.00 Заліза • Ванни із # чи сталі 

25.99.11-31.00 Заліза • Вироби санітарно-технічні та їхні частини, із # 

чи сталі 
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25.99.12 Заліза • Вироби столові, кухонні та побутові та частини 

до них, із #, сталі, міді чи алюмінію 

25.99.12-37.00 Заліза • Вироби столові, кухонні й побутові, із # чи сталі, 
емальовані, інші (крім виробів з ливарного 

чавуну) 

25.99.12-43.00 Заліза • Вироби столові, кухонні й побутові, із # чи сталі, 
н. в. і. у. 

25.99.12-49.00 Заліза • Вироби столові, кухонні й побутові, із # чи сталі, 
фарбовані або лаковані, інші 

25.99.12-80.00 Заліза • Шерсть металева, мочалки для чищення 

кухонного посуду й подушечки для чищення та 

полірування, рукавички й подібні вироби, із # чи 

сталі 

25.99.29-11.00 Заліза • Якорі, гаки та їхні частини, із # та сталі (крім 

янкерів, призначених для з'єднання цегельної 
кладки) 

25.99.29-19.00 Заліза • Вироби із # чи сталі виливані, н. в. і. у. 

25.99.29-22.00 Заліза • Вироби із # чи сталі, ковані або штамповані, н. в. 

і. у. 

25.99.29-27.00 Заліза • Табакерки, портсигари, пудрениці, футляри для 

косметики та подібні вироби, із # чи сталі 

25.99.29-31.00 Заліза • Драбини та сходні/стрем'янки, із # чи сталі (крім 

кованих і штампованих) 

25.99.29-33.00 Заліза • Піддони та подібні платформи для переміщення 

товарів, із # чи сталі 

25.99.29-35.00 Заліза • Барабани для кабелів, систем труб і подібні 
вироби, із # чи сталі 

25.99.29-37.00 Заліза • Вентилятори немеханічні, жолоби, гаки та 
подібні вироби із # чи сталі, що їх 

використовують у будівельній промисловості 
(крім кованих і штампованих) 

25.99.29-49.00 Заліза • Вироби із # чи сталі (крім виливаних), н. в. і. у. 

25.99.29-83.00. Заліза • Труби гнучкі із # чи сталі (крім шлангів ґумових 

із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб, 

виготовлених як деталі механізмів або 

транспортних засобів) 

25.99.29-85.00 Заліза • Труби гнучкі з недорогоцінних металів (крім 

ґумових шлангів із зовнішнім металевим 

покривом, гнучких труб (виготовлених як деталі 
механізмів або транспортних засобів); із # чи 

сталі) 

28.14.11-20.00 Заліза • Клапани редукційні із # чи сталі до труб, котлів, 
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резервуарів, цистерн і подібних виробів (крім 

комбінованих з лубрикаторами чи фільтрами) 

28.14.11-40.00 Заліза • Клапани редукційні до труб, котлів, резервуарів, 

цистерн і подібних виробів (крім із # чи сталі, 
комбінованих з лубрикаторами чи фільтрами) 

27.90.7 Залізницях • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на #, 

трамвайних коліях, автомобільних дорогах, 

внутрішніх водних шляхах, майданчиках для 

паркування, портових спорудах і летовищах 

27.90.33-30.00 Залізницях • Частини електричного сигналізаційного, 

убезпечувального устатковання для 

регулювання руху на # і трамвайних коліях, 

автомобільних дорогах або внутрішніх водних 

шляхах, майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.70 Залізницях • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на #, 

трамвайних коліях, автомобільних дорогах, 

внутрішніх водних шляхах, майданчиках для 

паркування, портових спорудах і летовищах 

27.90.70-10.00 Залізницях • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на # та 
трамвайних коліях 

30.20.40-70.00 Залізницях • Кріплення, арматура та устатковання механічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на # і трамвайних коліях; 

частини кріплень і арматури залізничних або 

трамвайних колій, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

30.20.40-70.00 Залізницях • Кріплення, арматура та устатковання механічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях; частини кріплень і арматури залізничних 

або трамвайних колій, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на # і трамвайних коліях, 

дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

30.20.31 Залізниць • Засоби транспортні, призначені для 

ремонтування й технічного обслуговування # і 
трамвайних колій 
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30.20.31-00.00 Залізниць • Засоби транспортні, призначені для 

ремонтування й технічного обслуговування # і 
трамвайних колій 

16.10.1 Залізничних • Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або лущена, завтовшки 

більше ніж 6 мм; шпали дерев'яні до # або 

трамвайних колій, непросочені 

16.10.3 Залізничних • Деревина необроблена; шпали дерев'яні до # або 

трамвайних колій, просочені чи оброблені 
іншим способом 

16.10.10 Залізничних • Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або лущена, завтовшки 

більше ніж 6 мм; шпали дерев'яні до # або 

трамвайних колій, непросочені 

16.10.10-10.00 Залізничних • Шпали дерев'яні до # і трамвайних колій, 

непросочені 

16.10.32 Залізничних • Шпали дерев'яні до трамвайних або # колій, 

просочені 

16.10.32-00.00 Залізничних • Шпали дерев'яні до трамвайних або # колій, 

просочені 

22.29.91-50.00 Залізничних • Виготовляння пластмасових деталей до 

локомотивів або рухомого складу, до кріплень і 
арматури # або трамвайних колій, механічного 

устатковання для сигналізації, убезпечення або 

регулювання руху 

24.10.7 Залізничних • Профілі незамкнуті, шпунтові палі та 
конструктивні елементи # і трамвайних колій, зі 
сталі, гарячого обробляння 

24.10.75 Залізничних • Елементи конструктивні # і трамвайних колій, зі 
сталі 

24.10.75-00.00 Залізничних • Елементи конструктивні # і трамвайних колій, зі 
сталі 

28.22.15 Залізничних • Автонавантажувачі з вилковим захватом, інші 
навантажувачі; тягачі, використовувані на # 

платформах 

28.22.15-70.00 Залізничних • Засоби транспортні самохідні (крім оснащених 

устаткованням для підіймання та 
переміщування, що їх використовують на 
заводах, складах, у портах або в аеропортах для 

перевезення вантажів на короткі відстані); 
тягачі, використовувані на # платформах 

28.22.19-70.00 Залізничних • Частини самохідних вантажівок для перевезення 

вантажів на короткі відстані, тягачів, 

використовуваних на # платформах (крім 
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вантажівок, оснащених устаткованням для 

підіймання та переміщування) 

28.30.23-90.00 Залізничних • Трактори нові (крім сільськогосподарських і 
лісогосподарських колісних, керованих 

людиною, що йде поруч, тягачів колісних для 

напівпричепів, тягачів, використовуваних на # 

платформах) 

30.20.4 Залізничних • Частини # локомотивів, трамвайних моторних 

вагонів і рухомого складу; кріплення та 
арматура і їхні частини; механічне устатковання 

для керування рухом 

30.20.9 Залізничних • Послуги щодо відновлювання та оснащування # 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і 
рухомого складу; роботи субпідрядні як частина 
виробництва залізничних локомотивів і 
рухомого складу 

30.20.9 Залізничних • Послуги щодо відновлювання та оснащування 

залізничних локомотивів, трамвайних моторних 

вагонів і рухомого складу; роботи субпідрядні 
як частина виробництва # локомотивів і 
рухомого складу 

30.20.40 Залізничних • Частини # локомотивів, трамвайних моторних 

вагонів і рухомого складу; кріплення та 
арматура і їхні частини; механічне устатковання 

для керування рухом 

30.20.40-70.00 Залізничних • Кріплення, арматура та устатковання механічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях; частини кріплень і арматури # або 

трамвайних колій, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального; для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

30.20.91 Залізничних • Послуги щодо відновлювання та оснащування # 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і 
рухомого складу 

30.20.91-00.00 Залізничних • Послуги щодо відновлювання та оснащування # 

локомотивів, трамвайних моторних вагонів і 
рухомого складу 

30.20.99 Залізничних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

локомотивів та рухомого складу 

30.20.99-00.00 Залізничних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

локомотивів та рухомого складу 
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33.17.11 Залізничних • Ремонтування та технічне обслуговування # 

локомотивів і рухомого складу 

33.17.11-00.00 Залізничних • Ремонтування та технічне обслуговування # 

локомотивів і рухомого складу 

30.20 Залізничні • Локомотиви та рухомий склад # 

30.20.1 Залізничні • Локомотиви # та тендери локомотивні 

30.20.2 Залізничні • Вагони # чи трамвайні самохідні, багажні вагони 

та відкриті платформи, крім транспортних 

засобів, призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

30.20.11 Залізничні • Локомотиви # з живленням від зовнішнього 

джерела електроенергії 

30.20.11-00.00 Залізничні • Локомотиви # з живленням від зовнішнього 

джерела електроенергії 

30.20.13 Залізничні • Локомотиви #, інші; тендери локомотивні 

30.20.13-00.00 Залізничні • Локомотиви #, інші; тендери локомотивні 

30.20.20 Залізничні • Вагони # чи трамвайні самохідні, багажні вагони 

та відкриті платформи, крім транспортних 

засобів, призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

30.20.20-00.00 Залізничні • Вагони # чи трамвайні самохідні, багажні вагони 

та відкриті платформи, крім транспортних 

засобів, призначених для ремонтування й 

технічного обслуговування 

30.20.32 Залізничні • Вагони пасажирські # чи трамвайні, несамохідні; 
вагони багажні та інші вагони спеціальної 
призначеності 

30.20.32-00.00 Залізничні • Вагони пасажирські # чи трамвайні, несамохідні; 
вагони багажні та інші вагони спеціальної 
призначеності 

30.20.33 Залізничні • Вагони вантажні та вагони-платформи # чи 

трамвайні, несамохідні 

30.20.33-00.00 Залізничні • Вагони вантажні та вагони-платформи # чи 

трамвайні, несамохідні 

25.50.11-51.00 Залізничного • Пресування холодне сталевих частин наземних 

транспортних засобів, крім # або трамвайного 

рухомого складу 

25.62.10-13.00 Залізничного • Обробляння токарне металевих деталей виробів 

25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 25.99.29-58.00, 

25.93.13-60.00, 25.93.16-80.00, 25.93.17-70.00, 

25.99.29-55.00, 25.93.14-80.00 (вироби з 
алюмінію), # та трамвайного рухомого складу та 
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пристроїв кріплення рейкових колій 

24.10.13 Залізні • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті # матеріали в кусках, котунах чи 

подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99,94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 

24.10.13-00.00 Залізні • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті # матеріали в кусках, котунах чи 

подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99,94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 

27.52.11 Залізні • Прилади побутові неелектричні для 

приготування та підігрівання їжі, #, сталеві або 

мідні 

27.52.11-13.00 Залізні • • Прилади для приготування та підігрівання їжі, 
побутові, з духовкою, # чи сталеві, на газовому 

паливі (зокрема з додатковими котлами для 

центрального опалення, окремими духовками 

для газового та інших видів палива) 

27.52.11-15.00 Залізні • Прилади для приготування та підігрівання їжі, 
побутові, # чи сталеві, на газовому паливі 
(зокрема з додатковими котлами для 

центрального опалення, для газового та інших 

видів палива, без духовки) 

27.52.11-90.00 Залізні • Прилади побутові для приготування та 
підігрівання їжі (неелектричні) #, сталеві або 

мідні 

27.52.12-33.00 Залізні • Прилади побутові # чи сталеві на газовому 

паливі з витяжним отвором (зокрема нагрівачі, 
пічні решітки, каміни та жаровні, на газовому та 

інших видах палива), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-35.00 Залізні • Прилади побутові # чи сталеві на газовому 

паливі (зокрема нагрівачі, пічні решітки, каміни 

та жаровні; на газовому та інших видах палива), 

крім з витяжним отвором і крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-50.00 Залізні • Прилади побутові # чи сталеві на рідинному 

паливі (зокрема нагрівачі, пічні решітки, каміни 

та жаровні), крім приладів для приготування та 

підігрівання їжі 

27.52.12-70.00 Залізні • Прилади побутові # чи сталеві на твердому 

паливі з витяжним отвором (зокрема нагрівачі, 
пічні решітки, каміни та жаровні), крім приладів 

для приготування та підігрівання їжі 
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27.52.13 Залізні • Повітронагрівачі та розподільники гарячого 

повітря, неелектричні, # чи сталеві, н. в. і. у. 

27.52.13-00.00 Залізні • Повітронагрівачі та розподільники гарячого 

повітря, неелектричні, # чи сталеві, н. в. і. у. 

28.15.21 Залізні • Ланцюги шарнірні # чи сталеві 

28.15.21-30.00 Залізні • Ланцюги роликові # чи сталеві до велосипедів і 
мотоциклів 

28.15.21-50.00 Залізні • Ланцюги роликові # чи сталеві, інші (крім 

призначених для велосипедів і мотоциклів) 

28.15.21-70.00 Залізні • Ланцюги шарнірні # чи сталеві, інші (крім 

роликових) 

28.15.32 Залізні • Частини # чи сталеві шарнірних ланцюгів 

28.15.32-00.00 Залізні • Частини # чи сталеві шарнірних ланцюгів 

25.93.13 Залізного • Тканина, решітки, сітки та огорожі із #, 

сталевого чи мідного дроту; лист просіяно-

витяжний із заліза, сталі чи міді 

25.99.29-25.00 Залізного • Вироби готові із # чи сталевого дроту; силки, 

капкани й подібні вироби, дротяна обв'язка для 

фуражу, носові кільця для тварин, матрацні 
гачки, гаки для м'яса, підвіски 

ринви/водостічного жолоба, корзини для паперу 

(крім дротових каркасів для абажурів) 

25.99.29-41.00 Залізного • Заслінки перфоровані та подібні вироби зі 
сталевого чи # листа для фільтрування води на 
вході у дренажні системи (крім кованих і 
штампованих) 

24.10.13 Залізної • Продукти прямого відновлення # руди та інші 
губчасті залізні матеріали в кусках, котунах чи 

подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99,94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 

24.10.13-00.00 Залізної • Продукти прямого відновлення # руди та інші 
губчасті залізні матеріали в кусках, котунах чи 

подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99, 94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 

24.1 Залізо • #, чавун, сталь і феросплави 

24.10 Залізо • #, чавун, сталь і феросплави 

24.10.13 Залізо • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали в кусках, котунах 

чи подібних формах; #, яке має мінімальну 

чистоту 99,94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 
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24.10.13-00.00 Залізо • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали в кусках, котунах 

чи подібних формах; #, яке має мінімальну 

чистоту 99,94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 

25.50.11-34.00 Залізовмісних • Кування вільне # частин передавальних валів, 

колінчатих валів, кулачкових валів і кривошипів 

частин ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

27.20.23 Залізо-нікелеві • Акумулятори нікель-кадмієві, гідридно-нікелеві, 
літій-іонні, літій-полімерні, # та інші електричні 
акумулятори 

27.20.23-00.00 Залізо-нікелеві • Акумулятори нікель-кадмієві, гідридно-нікелеві, 
літій-іонні, літій-полімерні, # та інші електричні 
акумулятори 

21.10.6 Залози • # та інші органи, екстракти цих речовин та інші 
речовини людського чи тваринного походження, 

н. в. і. у. 

21.10.60 Залози • # та інші органи, екстракти цих речовин та інші 
речовини людського чи тваринного походження, 

н. в. і. у. 

21.10.60-40.00 Залози • # та інші органи або речовини терапевтичної чи 

профілактичної призначеності, н. в. і. у. (крім 

крові та екстрактів залоз чи інших органів) 

32.50.22-39.74 Залози • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки 

(зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок; вкладки з силіконової композиції для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення протезів 

молочної # 

32.50.22-90.31 Залози • Протези молочної # 

20.30.22-53.00 Замазки • # для скла, замазки садові, цементи смоляні, 
суміші для ущільнювання та інші мастики 

20.30.22-53.00 Замазки • замазки для скла # садові, цементи смоляні, 
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суміші для ущільнювання та інші мастики 

20.59.59-90.00 Замінник • Біопаливо (# дизельного пального), продукти 

хімічні, інші, н. в. і. у. 

11.06.10-50.00 Замінника • Солод обсмажений (крім продуктів, підданих 

подальшому переробленню, солоду смаженого 

як # кави) 

10.20.2 Замінники • Риба. оброблена чи законсервована іншим 

способом; ікра осетрових та # ікри 

10.20.26 Замінники • ікра осетрових і # ікри 

10.20.26-60.00 Замінники • # ікри 

10.62.12 Замінники • Тапіока та її #, приготовані з крохмалю, як 

пластівці, зерна та подібні форми 

10.62.12-00.00 Замінники • Тапіока та її #, приготовані з крохмалю, як 

пластівці, зерна та подібні форми 

10.82.22-60.00. Замінники • Вироби кондитерські цукрові та їх #, 

виготовлені з продуктів-замінників цукру з 
умістом какао-продуктів (зокрема шоколадна 
нуга), крім білого шоколаду 

10.83.12 Замінники • # кави; екстракти, есенції та концентрати кави 

чи замінників кави; шкаралупи та оболонки 

зерен кави 

10.83.12-10.00 Замінники • # кави з умістом кави 

10.83.12-70.00 Замінники • Цикорій смажений та інші смажені # кави, 

екстракти, есенції та концентрати з них 

10.84.11 Замінники • Оцет та # оцту, одержані з оцтової кислоти 

10.84.11-30.00 Замінники • Оцет та # оцту, виготовлені з вина 

10.84.11-90.00 Замінники • Оцет та # оцту/ (крім виготовлених з вина) 

12.00.19 Замінники • Тютюн і # тютюну промислові, інші; тютюн 

гомогенізований чи відновлений; екстракти та 
есенції тютюнові 

10.83.12 Замінників • Замінники кави; екстракти, есенції та 
концентрати кави чи # кави; шкаралупи та 
оболонки зерен кави 

12.00.11 Замінників • Сигари, сигари з обрізаними кінцями (черут), 

сигарили та сигарети й цигарки, з тютюну чи # 

тютюну 

12.00.11-30 Замінників • Сигари, сигари з обрізаними кінцями (черут) та 
сигарили з умістом тютюну чи суміші тютюну й 

# тютюну 

12.00.11-30.20 Замінників • Сигари, сигари з обрізаними кінцями (черут) та 
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сигарили з умістом суміші тютюну й # тютюну 

12.00.11-50.00 Замінників • Сигарети й цигарки з умістом тютюну чи суміші 
тютюну й # тютюну 

12.00.11-70.00 Замінників • Сигари, сигари з обрізаними кінцями (черут), 

сигарили та сигарети й цигарки з умістом лише 
# тютюну 

25.72.13 Замками • Шпінгалети та рами зі шпінгалетами, з 
умонтованими #; їхні частини 

25.72.13-30.00 Замками • Шпінгалети та рами з шпінгалетами, з 
умонтованими #, з недорогоцінних металів (крім 

защіпок і засувок до дамських сумочок, 

портфелів і дипломатів) 

25.72 Замки • # та завіси 

25.72.1 Замки • # та завіси 

25.72.11 Замки • # висячі та зрізні до автотранспортних засобів і 
до меблів, з недорогоцінних металів 

25.72.11-30.00 Замки • # висячі з недорогоцінних металів 

25.72.11-50.00 Замки • # до автотранспортних засобів з недорогоцінних 

металів 

25.72.11-70.00 Замки • # до меблів з недорогоцінних металів 

25.72.12 Замки • # з недорогоцінних металів, інші 

25.72.12-30.00 Замки • # до дверей будинків циліндрові з 
недорогоцінних металів 

25.72.12-50.00 Замки • # до дверей будинків (крім циліндрових замків) з 
недорогоцінних металів 

25.72.12-70.00 Замки • # (крім висячих замків, замків до 

автотранспортних засобів, замків до меблів та 

замків до дверей будинків) з недорогоцінних 

металів 

25.72.9 Замків • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
завіс 

25.72.12-50.00 Замків • Замки до дверей будинків (крім циліндрових #) з 
недорогоцінних металів 

25.72.12-70.00 Замків • Замки (крім висячих #, замків до 

автотранспортних засобів, замків до меблів та 

замків до дверей будинків) з недорогоцінних 

металів 

25.72.12-70.00 Замків • Замки (крім висячих замків, # до 

автотранспортних засобів, замків до меблів та 

замків до дверей будинків) з недорогоцінних 

металів 



стор. 1035 з 1807  

25.72.12-70.00 Замків • Замки (крім висячих замків, замків до 

автотранспортних засобів, # до меблів та замків 

до дверей будинків) з недорогоцінних металів 

25.72.12-70.00 Замків • Замки (крім висячих замків, замків до 

автотранспортних засобів, замків до меблів та # 

до дверей будинків) з недорогоцінних металів 

25.72.13-70.00 Замків • Частини до висячих #, врізних замків і до 

шпінгалетів і рам зі шпінгалетами, з 
недорогоцінних металів 

25.72.13-70.00 Замків • Частини до висячих замків, врізних # і до 

шпінгалетів і рам зі шпінгалетами, з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-30.00 Замків • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби до автотранспортних засобів (крім завіс, 
поворотних роликів, # і ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-40.00 Замків • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби для використання в будівлях (крім завіс, 
поворотних роликів, #, ключів, дверних очків з 
оптичними елементами та дверних засувів, що їх 

відкривають за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-50.00 Замків • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби до меблів (крім завіс, поворотних 

роликів, # і ключів) з недорогоцінних металів 

25.72.99 Замків • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
завіс 

25.72.99-00.00 Замків • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
завіс 

32.50.22-39.41 Замовлення • Взуття ортопедичне, виготовлене на 

індивідуальне # 

17.23.13-19.00 Замовлень • Книги для #, книги адресні, книги телефонні та 

зошити з прописами, паперові чи картонні (крім 

щоденників) 

10.11.32-90.00 Заморожена • Свинина, # (крім туш і напівтуш, стегон; 

лопаток і відрубів з кісткою) 

10.12.20-80.00 Заморожена • Печінка свійської птиці, # 

10.20.1 Заморожена • Продукція рибна, свіжа, охолоджена чи # 

10.20.13 Заморожена • Риба # 

10.20.13-30.00 Заморожена • Риба морська, ціла, # 

10.20.13-60.00 Заморожена • Риба прісноводна, ціла, # 

10.31.11 Заморожена • Картопля, # 
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10.31.11-10.00 Заморожена • Картопля, не піддана кулінарному оброблянню 

чи варена у воді або на парі, # 

10.31.11-30.00 Заморожена • Картопля, приготована чи законсервована, # 

(зокрема картопля, смажена або напівсмажена в 

олії й потім заморожена), крім обробленої з 
використанням оцту чи оцтової кислоти 

10.31.11-30.00 Заморожена • Картопля, приготована чи законсервована, 
заморожена (зокрема картопля, смажена або 

напівсмажена в олії й потім #), крім обробленої з 
використанням оцту чи оцтової кислоти 

10.85.19 Заморожена • Набори продуктові та готові страви, інші 
(зокрема # піца) 

10.85.19-00.00 Заморожена • Набори продуктові та готові страви, інші 
(зокрема # піца) 

10.11.3 Заморожене • М'ясо # та заморожені харчові субпродукти; 

м'ясо та харчові субпродукти, інші 

10.11.31 Заморожене • М'ясо великої рогатої худоби, # 

10.11.31-00.00 Заморожене • М'ясо великої рогатої худоби, # 

10.11.32 Заморожене • М'ясо свиней, # 

10.11.33 Заморожене • М'ясо овець, # 

10.11.33-00.00 Заморожене • М'ясо овець, # 

10.11.34. Заморожене • М'ясо кіз, # 

10.11.34-00.00 Заморожене • М'ясо кіз, # 

10.11.35 Заморожене • М'ясо коней та інших тварин родини конячих, # 

10.11.35-00.00 Заморожене • М'ясо коней та інших тварин родини конячих, # 

10.12.2 Заморожене • М'ясо свійської птиці, # 

10.12.20 Заморожене • М'ясо свійської птиці, # 

10.20.14 Заморожене • Філе рибне, # 

10.20.14-00.00 Заморожене • Філе рибне, # 

10.20.15 Заморожене • М'ясо риби. # (перероблене на фарш чи не 
перероблене) 

10.20.15-00.00 Заморожене • М'ясо риби, # (перероблене на фарш чи не 
перероблене) 

10.11.50-40.00 Заморожений • Жир свинячий, відділений від м'язових тканин; 

свіжий; охолоджений; #; солений; у розсолі чи 

копчений (крім витопленого) 

10.32.12-10.00 Заморожений • Сік апельсиновий, неконцентрований, # 

28.25.13-33.00 Замороженої • Вітрини та прилавки холодильні з холодильним 
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агрегатом або випарювачем для зберігання # їжі 

28.25.13-35.00 Замороженої • Вітрини та прилавки холодильні з холодильним 

агрегатом або випарювачем, інші (крім 

призначених для зберігання # їжі) 

28.25.13-40.00 Заморожування • Морозильники для глибокого # (крім 

морозильників типу "скриня" місткістю не 
більше ніж 800 л, морозильників типу "шафа" 

місткістю не більше ніж 900 л) 

28.25.13-50.00 Заморожування • Меблі з умонтованим холодильним 

устаткованням (крім морозильників глибокого #, 

вітрин і прилавків холодильних з холодильним 

агрегатом або випарювачем) 

15.11.2 Замша • #; шкіра лакова та ламінована лакова шкіра; 

шкіра металізована 

15.11.21 Замша • # 

15.11.21-00.00 Замша • # 

25.61.11-30.00 Занурення • Нанесення металевих покривів зануренням у 

металеві розплави (методом гальванізації 
цинком або # в олово) 

24.10.51-30.00 Зануренням • Листи та смуги, покриті # у розплавлений метал, 

завширшки не менше ніж 600 мм 

24.32.20-20.00 Зануренням • Листи та смуги зі сталі, покриті # в 

розплавлений метал, завширшки менше ніж 600 

мм 

24.32.20-40.00 Зануренням • Смуга рулонна холоднокатана з нелегованої 
сталі, покрита # у розплавлений метал, 

завширшки менше ніж 600 мм 

25.61.11-30.00 Зануренням • Нанесення металевих покривів # у металеві 
розплави (методом гальванізації цинком або 

занурення в олово) 

27.51.24-90.00 Занурюваних • Прилади електронагрівальні побутові (крім 

перукарських апаратів і ручних сушильних 

апаратів, приладів для обігрівання приміщень і 
ґрунту, водонагрівачів, # нагрівачів, прасок, 

мікрохвильових печей, печей, плиток, котлів для 

варіння, грилів, ростерів, кавоварок, чайників і 
тостерів) 

27.51.25 Занурювані • Водонагрівачі електричні надшвидкого 

нагрівання чи акумулювальні; нагрівачі 
електричні # 

27.51.25-70.00 Занурювані • Нагрівачі електричні # (зокрема портативні 
занурювані нагрівачі для рідин, зазвичай з 
ручкою чи гачком) 
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27.51.25-70.00 Занурювані • Нагрівачі електричні занурювані (зокрема 

портативні # нагрівачі для рідин, зазвичай з 
ручкою чи гачком) 

28.13.14-13.00 Занурювані • Помпи # ротородинамічні, одноступінчасті 
каналізаційні 

28.13.14-15.00 Занурювані • Помпи # ротородинамічні, багатоступінчасті 

32.30.15 Занять • Інвентар і устатковання, інші, для # спортом та 
ігор просто неба; плавальні басейни та дитячі 
плавальні басейни 

32.30.15-10.00 Занять • Рукавиці, мітенки, рукавички боксерські шкіряні 
для # спортом 

32.30.15-90.00 Занять • Інвентар і устатковання, інше, для # спортом та 
ігор просто неба, н. в. і. у. 

25.73.10-50.00 Заокругленими • Секатори та подібні ножиці для роботи однією 

рукою (зокрема ножиці на птицю), крім ножиць 

секаторного типу з # лезами, ножів для 

обрізання дерев 

28.29.39-30.00 Запакованих • Прилади для зважування та маркування # 

товарів, ваги мостові та інші механізми для 

зважування (крім ваг магазинних, персональних, 

побутових, ваг для безперервного зважування 

виробів на конвеєрах; ваг, відрегульованих на 
постійну масу та ваг, чутливістю не більше ніж 5 

кг) 

20.51.12-70.00 Запали • Капсулі ударні чи детонаторні; # та електричні 
детонатори 

29.31.1 Запалювання • Комплекти проводів до свічок # та комплекти 

проводів інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 

29.31.10 Запалювання • Комплекти проводів до свічок # та комплекти 

проводів інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 

29.31.10-00.00 Запалювання • Комплекти проводів до свічок # та комплекти 

проводів інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 

29.31.21 Запалювання • Свічки #; магнето запалювання; генератори 

постійного струму магнітоелектричні; маховики 

магнітні; розподільники; котушки запалювання 

29.31.21 Запалювання • Свічки запалювання; магнето #; генератори 

постійного струму магнітоелектричні; маховики 

магнітні; розподільники; котушки запалювання 
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29.31.21 Запалювання • Свічки запалювання; магнето запалювання; 

генератори постійного струму 

магнітоелектричні; маховики магнітні; 
розподільники; котушки # 

29.31.21-30.00 Запалювання • Свічки # 

29.31.21-70.00 Запалювання • Розподільники та котушки # 

29.31.30-30.00 Запалювання • Частини електричного устатковання для #, 

генераторів і пристроїв для відключення 

двигунів внутрішнього згоряння 

27.11.31 Запалюванням • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння із # від стиснення 

27.11.31-10.00 Запалюванням • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння із # від стиснення, 

потужністю не більше ніж 75 кВ•А 

27.11.31-30.00 Запалюванням • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння із # від стиснення, 

потужністю більше ніж 75 кВ•А, але не більше 
від 375 кВ•А 

27.11.31-50.00 Запалюванням • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння із # від стиснення, 

потужністю більше ніж 375 кВ•А, але не більше 
від 750 кВ•А 

27.11.31-70.00 Запалюванням • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння із # від стиснення, 

потужністю більше ніж 750 кВ•А 

27.11.32 Запалюванням • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим #; установки 

генераторні, інші; перетворювачі електричні 
обертові 

27.11.32-33.00 Запалюванням • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим # потужністю 

не більше ніж 7,5 кВ•А 

27.11.32-35.00 Запалюванням • Установки генераторні з поршневими двигунами 

внутрішнього згоряння з іскровим # потужністю 

більше ніж 7,5 кВ•А 

27.11.32-50.00 Запалюванням • Установки генераторні (крім двигунів 

поршневих внутрішнього згоряння з іскровим # 

або запалюванням від стиснення) 

27.11.32-50.00 Запалюванням • Установки генераторні (крім двигунів 

поршневих внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням або # від стиснення) 

28.11.12 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим # до 

морських суден; двигуни, інші 
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28.11.12-00.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим # до 

морських суден; двигуни, інші 

28.11.13 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним #, інші 

28.11.13-11.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) тягові 
суднові потужністю не більше ніж 200 кВт 

28.11.13-15.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) тягові 
суднові потужністю більше ніж 200 кВт, але не 

більше від 1000 кВт 

28.11.13-19.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) тягові 
суднові потужністю більше ніж 1000 кВт 

28.11.13-20.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) для 

рейкового транспорту 

28.11.13-31.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю не 
більше ніж 15 кВт 

28.11.13-33.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 15 кВт, але не більше від 30 кВт 

28.11.13-35.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 30 кВт, але не більше від 50 кВт 

28.11.13-37.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 50 кВт, але не більше від 100 кВт 

28.11.13-53.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 100 кВт, але не більше від 200 кВт 

28.11.13-55.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 200 кВт, але не більше від 300 кВт 

28.11.13-57.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 300 кВт, але не більше від 500 кВт 
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28.11.13-73.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 500 кВт, але не більше від 1000 кВт 

28.11.13-75.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 1000 кВт 

28.11.41 Запалюванням • Частини двигунів внутрішнього згоряння з 
іскровим #, крім частин двигунів до літаків 

28.11.41-00.00 Запалюванням • Частини двигунів внутрішнього згоряння з 
іскровим #, крім частин двигунів до літаків 

29.10.11 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим # до моторних транспортних засобів, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, з 
об'ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 

см3 

29.10.11-00.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим # до моторних транспортних засобів, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, з 
об'ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 

см3 

29.10.12 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згорання поршневі з 
іскровим # до моторних транспортних засобів, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3 

29.10.12-00.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим # до моторних транспортних засобів, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3 

29.10.13 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # до моторних транспортних 

засобів 

29.10.13-00.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним # до моторних транспортних 

засобів 

29.10.21 Запалюванням • Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим #, з об'ємом циліндрів двигуна не 

більше ніж 1500 см3, нові 

29.10.21-00.00 Запалюванням • Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим #, з об'ємом циліндрів двигуна не 

більше ніж 1500 см3, нові 

29.10.22 Запалюванням • Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з 
іскровим #, з об'ємом циліндрів двигуна більше 
ніж 1500см3, нові 
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29.10.22-50.00 Запалюванням • Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим #, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, але не 
більше від 3000 см3 

29.10.23 Запалюванням • Автомобілі з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним # 

(дизелем або напівдизелем), нові 

29.10.23-53.00 Запалюванням • Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним # 

(дизелем або напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1500 см3, але не більше від 

2500 см3 

29.10.23-55.00 Запалюванням • Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним # 

(дизелем або напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 2500 см3 

29.10.41 Запалюванням • Автомобілі вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним # 

(дизелем або напівдизелем), нові 

29.10.41-40.00 Запалюванням • Автомобілі вантажні з двигуном внутрішнього 

згоряння поршневим, з компресійним # (дизелем 

або напівдизелем), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т (крім 

автомобілів-самоскидів, призначених для 

використання на бездоріжжі) 

29.10.42 Запалюванням • Автомобілі вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим #; автомобілі 
вантажні, інші, нові 

29.10.42-00.00 Запалюванням • Автомобілі вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим #; автомобілі 
вантажні, інші, нові 

30.30.11 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим #, 

авіаційні 

30.30.11-00.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим #, 

авіаційні 

30.30.15 Запалюванням • Частини авіаційних двигунів внутрішнього 

згоряння з іскровим # 

30.30.15-00.00 Запалюванням • Частини авіаційних двигунів внутрішнього 

згоряння з іскровим # 

30.91.31 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим #, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1000 см3 
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30.91.31-00.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим #, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1000 см3 

30.91.32 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим #, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1000 см3 

30.91.32-00.00 Запалюванням • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим #, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1000 см3 

32.99.4 Запальнички • #, люльки для куріння та їхні частини; вироби з 
горючих матеріалів; паливо рідинне чи 

скраплене газове 

32.99.41 Запальнички • # сигаретні та інші запальнички; люльки для 

куріння, мундштуки на сигари й сигарети та їхні 
частини 

32.99.41 Запальнички • Запальнички сигаретні та інші #; люльки для 

куріння, мундштуки на сигари й сигарети та їхні 
частини 

32.99.41-10.00 Запальнички • # сигаретні та інші запальнички (зокрема 
запальнички механічні, запальнички електричні, 
запальнички хімічні, запальнички немеханічні, 
запальнички до транспортних засобів) 

32.99.41-10.00 Запальнички • Запальнички сигаретні та інші # (зокрема 

запальнички механічні, запальнички електричні, 
запальнички хімічні, запальнички немеханічні, 
запальнички до транспортних засобів) 

32.99.41-10.00 Запальнички • Запальнички сигаретні та інші запальнички 

(зокрема # механічні, запальнички електричні, 
запальнички хімічні, запальнички немеханічні, 
запальнички до транспортних засобів) 

32.99.41-10.00 Запальнички • Запальнички сигаретні та інші запальнички 

(зокрема запальнички механічні, # електричні, 
запальнички хімічні, запальнички немеханічні, 
запальнички до транспортних засобів) 

32.99.41-10.00 Запальнички • Запальнички сигаретні та інші запальнички 

(зокрема запальнички механічні, запальнички 

електричні, # хімічні, запальнички немеханічні, 
запальнички до транспортних засобів) 

32.99.41-10.00 Запальнички • Запальнички сигаретні та інші запальнички 

(зокрема запальнички механічні, запальнички 

електричні, запальнички хімічні, # немеханічні, 
запальнички до транспортних засобів) 
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32.99.41-10.00 Запальнички • Запальнички сигаретні та інші запальнички 

(зокрема запальнички механічні, запальнички 

електричні, запальнички хімічні, запальнички 

немеханічні, # до транспортних засобів) 

32.99.42 Запальничок • Частини #; сплави пірофорні; вироби з горючих 

матеріалів 

32.99.42-30.00 Запальничок • Частини сигаретних та інших # (крім кременів, 

ґнотів, палива в ампулах, пляшках, банках чи 

інших умістинах, використовуване для 

заправляння чи дозаправляння сигаретних або 

подібних запальничок) 

32.99.42-30.00 Запальничок • Частини сигаретних та інших запальничок (крім 

кременів, ґнотів, палива в ампулах, пляшках, 

банках чи інших умістинах, використовуване 

для заправляння чи дозаправляння сигаретних 

або подібних #) 

32.99.43 Запальничок • Паливо рідинне чи скраплене газове до #, у 

вмістинах місткістю не більше ніж 300 см3 

32.99.43-00.00 Запальничок • Паливо рідинне чи скраплене газове до #, у 

вмістинах місткістю не більше ніж 300 см3 

26.11.30-03.00 Запам'ятовувальними • Схеми інтегровані багатокристальні: 
мікропроцесори та мікроконтролери, об'єднані 
чи ні із # пристроями, перетворювачами, 

логічними схемами, підсилювачами, схемами 

синхронізації й тактовими генераторами чи 

іншими схемами 

26.11.30-06.00 Запам'ятовувальними • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): мікропроцесори та 
мікроконтролери, об'єднані чи ні із # 

пристроями, перетворювачами, логічними 

схемами, підсилювачами, схемами синхронізації 
й тактовими генераторами чи іншими схемами 

27.12.31-50.00 Запам'ятовувальних • Контролери програмованих # пристроїв на 

напругу не більше ніж 1 кВ 

26.11.30-23.00 Запам'ятовувальні • Схеми інтегровані багатокристальні: пристрої # 

26.11.30-27.00 Запам'ятовувальні • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): пристрої # прямого доступу 

динамічні 

26.11.30-34.00 Запам'ятовувальні • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): пристрої # прямого доступу 

статичні, зокрема запам'ятовувачі прямого 

доступу типу "кеш" ("cash"-пам'ять) 

26.11.30-54.00 Запам'ятовувальні • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): постійні # 

перепрограмовувані пристрої, з можливістю 
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стирання інформації за допомогою 

ультрафіолетових променів 

26.11.30-65.00 Запам'ятовувальні • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): постійні # 

перепрограмовувані пристрої, з електричним 

стиранням інформації, зокрема флеш-пам'ять 

26.11.30-67.00 Запам'ятовувальні • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): пристрої #, інші 

26.20.2 Запам'ятовувальні • Блоки пам'яті та інші # пристрої 

26.20.15 Запам'ятовувальні • Машини автоматичного обробляння інформації 
цифрові інші, що мають або не мають в одному 

корпусі один або два з таких пристроїв: # 

пристрої, пристрої введення, пристрої виведення 

26.20.15-00.00 Запам'ятовувальні • Машини автоматичного обробляння інформації 
цифрові інші, що мають або не мають в одному 

корпусі один або два з таких пристроїв: # 

пристрої, пристрої введення, пристрої виведення 

26.20.16 Запам'ятовувальні • Пристрої введення та виведення, що мають або 

не мають # пристрої в одному корпусі 

26.20.16-60.00 Запам'ятовувальні • Пристрої введення та виведення, що мають або 

не мають # пристрої в одному корпусі 

26.20.21 Запам'ятовувальні • Пристрої # 

26.20.21-00.00 Запам'ятовувальні • Пристрої # 

26.20.22 Запам'ятовувальні • Пристрої # напівпровідникові енергонезалежні 

26.20.22-00.00 Запам'ятовувальні • Пристрої # напівпровідникові енергонезалежні 

26.11.30-34.00 Запам'ятовувачі • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): пристрої запам'ятовувальні 
прямого доступу статичні, зокрема # прямого 

доступу типу "кеш" ("cash"-пам'ять) 

20.53.10-75.00 Запашних • Суміші # речовин, що їх використовують у 

харчовій промисловості чи для виробництва 

напоїв 

20.53.10-79.00 Запашних • Суміші # речовин (крім тих, що їх 

використовують у харчовій промисловості чи 

для виробництва напоїв) 

10.72.19-20.00 Запечатування • Хлібці прісні для причастя; облатки, придатні 
для фармацевтичного використання; облатки для 

#; папір рисовий і подібні вироби 

32.99.16 Запечатування • Дошки грифельні та інші дошки для писання чи 

рисування; штемпелі для проставляння дат, # чи 

нумерування та подібні пристосування; стрічки 

до друкарських машинок або подібні стрічки; 
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подушечки штемпельні 

32.99.16-30.00 Запечатування • Штемпелі для проставляння дат, # чи 

нумеруванння, ручні 

18.20.30-30.00 Записаними • Тиражування магнітних стрічок із # даними чи 

командами, що їх використовують у пристроях 

для автоматичного обробляння інформації (крім 

записів звуку чи зображення), завширшки не 

більше ніж 4 мм 

18.20.30-50.00 Записаними • Тиражування магнітних стрічок із # даними чи 

командами, що їх використовують у пристроях 

для автоматичного обробляння інформації (крім 

записів звуку чи зображення), завширшки 

більше ніж 4 мм 

18.20.30-70.00 Записаними • Тиражування комп'ютерних носіїв із # даними 

або командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім магнітних стрічок, записів 

звуку та зображення) 

26.11.40-10.00 Записаних • Головки зчитування звуку для дисків або 

звукових, механічно # плівок 

26.80.11 Записані • Носії інформації магнітні, не #, крім карток з 
магнітною доріжкою 

26.80.11-00.00 Записані • Носії інформації магнітні, не #, крім карток з 
магнітною доріжкою 

26.80.12 Записані • Носії інформації оптичні, не # 

26.80.12-00.00 Записані • Нociї інформації оптичні, не # 

17.23.13-15.00 Записів • Книжки записні, блокноти для #, блокноти-

пам'ятки, паперові чи картонні 

18.20.1 Записів • Тиражування звукових # 

18.20.3 Записів • Тиражування # програмного забезпечення 

18.20.10 Записів • Тиражування звукових # 

18.20.10-10.00 Записів • Тиражування звукових # на грамофонних 

платівках 

18.20.10-30.00 Записів • Тиражування звукових # на магнітних стрічках 

завширшки не більше ніж 4 мм 

18.20.10-50.00 Записів • Тиражування звукових # на магнітних стрічках 

завширшки більше ніж 4 мм, але не більше від 

6,5 мм 

18.20.10-70.00 Записів • Тиражування звукових # на компакт-дисках 

18.20.20-50.00 Записів • Тиражування звукових # і відеозаписів на 

магнітних стрічках завширшки більше ніж 6,5 
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мм 

18.20.20-70.00 Записів • Тиражування звукових # і відеозаписів на 

відеодисках та інших носіях відеоінформації 
(крім магнітних стрічок) 

18.20.30 Записів • Тиражування # програмного забезпечення 

18.20.30-30.00 Записів • Тиражування магнітних стрічок із записаними 

даними чи командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім # звуку чи зображення), 

завширшки не більше ніж 4 мм 

18.20.30-50.00 Записів • Тиражування магнітних стрічок із записаними 

даними чи командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім # звуку чи зображення), 

завширшки більше ніж 4 мм 

18.20.30-70.00 Записів • Тиражування комп'ютерних носіїв із записаними 

даними або командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім магнітних стрічок, # звуку та 
зображення) 

26.80.13 Запису • Носії для #, інші, зокрема матриці та форми для 

виготовлювання дисків 

26.80.13-00.00 Запису • Носії для #, інші, зокрема матриці та форми для 

виготовлювання дисків 

26.51.45-30.00 Записувальним • Прилади й апаратура із # пристроєм для 

вимірювання чи перевіряння коефіцієнтів 

підсилення (крім лічильників подання чи 

вироблення газу, рідин або електроенергії) 

26.40.33 Записувальні • Відеокамери # та інша відеозаписувальна й 

відеовідтворювальна апаратура 

26.40.33-00.00 Записувальні • Відеокамери # та інша відеозаписувальна й 

відеовідтворювальна апаратура 

26.51.43 Записувального • Прилади для вимірювання електричних величин 

без # пристрою 

26.51.43-30.00 Записувального • Прилади та апаратура електронні для 

вимірювання чи контролювання напруги, 

струму, опору або потужності, без # пристрою 

(крім мультиметрів, осцилоскопів і 
осцилографів) 

26.51.43-59.00 Записувального • Прилади й апаратура неелектронні для 

вимірювання чи контролювання напруги, 

струму, опору або потужності, без # пристрою 

(крім мультиметрів, вольтметрів) 
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26.51.45-55.00 Записувального • Прилади й апаратура електронні без # пристрою 

для вимірювання чи перевіряння коефіцієнтів 

підсилення (крім вимірювачів подання чи 

вироблення газу, рідини чи електроенергії) 

26.51.45-59.00 Записувального • Прилади й апаратура неелектронні без # 

пристрою для вимірювання чи перевіряння 

коефіцієнтів підсилення (крім мультиметрів і 
вольтметрів) 

22.29.91-27.00 Записування • Виготовляння пластмасових деталей до 

програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, 

магнітофонів, іншої апаратури для # чи 

відтворювання звуку або зображення, крім 

головок звукознімача 

22.29.91-93.00 Записування • Виготовляння пластмасових деталей до 

електричних машин і устатковання, апаратури 

для записування та відтворювання звуку, 

апаратури для # й відтворювання зображення та 

звуку на телебаченні 

22.29.91-93.00 Записування • Виготовляння пластмасових деталей до 

електричних машин і устатковання, апаратури 

для # та відтворювання звуку, апаратури для 

записування й відтворювання зображення та 

звуку на телебаченні 

25.50.11-34.00 Записування • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

# чи відтворювання телевізійного зображення та 
звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-56.00 Записування • Пресування холодне сталевих частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для # чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку 

25.50.11-58.00 Записування • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для # чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, засобів 
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наземного транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.12-90.00 Записування • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для # чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, засобів 

наземного транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.13-40.00 Записування • Формування з листового металу (сталі) частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для # чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку 

25.50.13-70.00 Записування • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для # чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, засобів 

наземного транспорту, літальних апаратів, 

меблів, набивних речей меблів, світильників і 
освітлювального устатковання, складаних 

металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Записування • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для # чи відтворювання 

телевізійного зображення та звуку, засобів 

наземного транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних; 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних з кольорових металів 

26.40.2 Записування • Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з 
радіоприймачами або пристроями для # та 
відтворювання звуку й зображення 
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26.40.3 Записування • Апаратура для # та відтворювання звуку й 

зображення 

26.40.12-70.00 Записування • Радіоприймачі до моторних транспортних 

засобів з пристроями для # чи відтворювання 

звуку 

26.40.20 Записування • Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з 
радіоприймачами або пристроями для # та 
відтворювання звуку й зображення 

28.23.12 Записування • Калькулятори електронні, кишенькові машинки 

для #, відтворювання й візуального подання 

даних з обчислювальними функціями 

28.23.12-00.00 Записування • Калькулятори електронні, кишенькові машинки 

для #, відтворювання й візуального подання 

даних з обчислювальними функціями 

26.40.20-90.00 Записує • Приймачі телевізійні, інші, поєднані чи не 
поєднані з радіоприймачем або з пристроєм, 

який # чи відтворює звук або зображення, н. в. і. 
у. 

30.2 Запізненні • Локомотиви та рухомий склад # 

10.72.19-90.00 Запіканки • Вироби хлібобулочні (зокрема млинці, пироги, 

#, піца), крім канапок, хлібців хрустких, 

вафельних облаток, вафель, сухарів, тостів, 

пряних або підсолених екструдованих або 

здутих виробів 

28.14.13 Запірні • Клапани керування процесом, перекривальні чи 

#, сферичні та інші клапани 

28.14.13-33.00 Запірні • Клапани перекривальні чи #, інші, чавунні 

28.14.13-35.00 Запірні • Клапани перекривальні чи #, інші, сталеві 

28.14.13-37.00 Запірні • Клапани перекривальні чи #, інші, н. в. і. у. 

27.12.10-10.00 Запобіжники • # плавкі на напругу більше ніж 1 кВ 

27.12.21 Запобіжники • # плавкі на напругу не більше ніж 1000 В 

27.12.21-30.00 Запобіжники • # плавкі на напругу не більше ніж 1000 В і силу 

струму не більше ніж 10 А 

27.12.21-50.00 Запобіжники • # плавкі на напругу не більше ніж 1000 В і силу 

струму більше ніж 10 А, але не більше від 63 А 

27.12.21-70.00 Запобіжники • # плавкі на напругу не більше ніж 1000 В і силу 

струму більше ніж 63 А 

27.12.23-30.00 Запобіжників • Апаратура для захисту електричних кіл (крім # 

плавких і вимикачів автоматичних) на напругу 

не більше ніж 1000 В і силу струму не більше 

ніж 16 А 
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27.12.23-50.00 Запобіжників • Апаратура для захисту електричних кіл (крім 

плавких # і автоматичних вимикачів) на напругу 

не більше ніж 1000 В і силу струму більше ніж 

16 А, але не більше від 125 А 

27.12.23-70.00 Запобіжників • Апаратура для захисту електричних кіл (крім 

плавких # і автоматичних вимикачів) на напругу 

не більше ніж 1000 В і силу струму більше ніж 

125 А 

28.14.12-33.00 Запобіжних • Крани змішувальні до раковин, ванн, біде, 

резервуарів на воду та до подібних пристроїв 

(крім до редукційних, зворотних, # чи випускних 

клапанів або до мастилогідравлічних чи 

пневматичних силових трансмісій) 

28.14.12-35.00 Запобіжних • Крани, вентилі та клапани до раковин, ванн, 

біде, резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, зворотних, # чи 

випускних клапанів або до мастилогідравлічних 

чи пневматичних силових трансмісій і 
змішувальних кранів) 

28.14.13-15.00 Запобіжних • Клапани керування процесом, інші, до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн або подібних 

пристроїв (крім до редукційних, зворотних, # чи 

випускних і терморегулювальних клапанів або 

до маслогідравлічних чи пневматичних силових 

трансмісій) 

28.14.11 Запобіжні • Клапани редукційні, регулювальні, зворотні та # 

28.14.11-80.00 Запобіжні • Клапани # чи випускні до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів 

23.32.11 Заповнювання • Цегла для будівництва, блоки для підлоги, блоки 

для тримальних стін або # каркасів і подібні 
вироби, керамічні невогнетривкі 

23.32.11-30.00 Заповнювання • Блоки для підлоги, блоки для тримальних стін 

або # каркасів і подібні вироби (крім 

виготовлених з кам'яного кремнеземистого 

борошна чи з подібних кремнеземистих порід), 

глиняні невогнетривкі 

13.92.16-60.00 Запон • Вироби меблево-декоративні (зокрема чохли до 

меблів, наволочки, а також пошиванки на 
автомобільні крісла), крім ковдр, пледів, 

постільної, столової, туалетної та кухонної 
білизни, фіранок, гардин, штор, # і покривал на 
ліжка 

13.92.15 Запони • Фіранки, гардини (зокрема драпіровка) і 
світлонепроникні штори; завіси чи # до ліжок 

13.92.15-30.00 Запони • Фіранки, гардини та світлонепроникні штори, 
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завіси чи # до ліжок, трикотажні 

13.92.15-50.00 Запони • Фіранки, гардини та світлонепроникні штори, 

завіси чи # до ліжок, із тканих матеріалів 

13.92.15-70.00 Запони • Фіранки, гардини та світлонепроникні штори, 

завіси чи # до ліжок, з нетканих матеріалів 

32.99.42-30.00 Заправляння • Частини сигаретних та інших запальничок (крім 

кременів, ґнотів, палива в ампулах, пляшках, 

банках чи інших умістинах, використовуване 

для # чи дозаправляння сигаретних або подібних 

запальничок) 

25.40.12-30.00 Запускання • Револьвери та пістолети (крім військової 
вогнепальної зброї, автоматичних пістолетів, 

пристроїв # сигнальних ракет, пістолетів і 
револьверів для стрільби холостими патронами, 

пістолетів для гуманного забою тварин, що 

стріляють стрижнями, зброї, яку заряджають з 
дула, пружинних пневматичним або газових 

рушниць, імітаційної зброї) 

28.99.39-75.00 Запускають • Столи для казіно, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, 

зокрема столи для гри в пінбол (крім ігор, що їх 

# опусканням монет, банкнот, жетонів або інших 

подібних предметів, більярдів, відеоігор, у які 
грають за допомогою телевізора, гральних карт і 
наборів електричних гоночних автомобілів для 

змагальних ігор) 

32.40.42 Запускають • Вироби для більярду, вироби для атракціонів, 

настільні чи кімнатні ігри; інші ігри, що їх # 

опусканням монет або жетонів 

32.40.42-30.00 Запускають • Ігри, що їх # опусканням монет, банкнот, 

жетонів або інших подібних предметів (крім 

устатковання приміщень боулінгу) 

27.20.21 Запуску • Акумулятори свинцеві для # поршневих 

двигунів 

27.20.21-00.00 Запуску • Акумулятори свинцеві для # поршневих 

двигунів 

27.20.22 Запуску • Акумулятори свинцеві, крім акумуляторів для # 

поршневих двигунів 

27.20.22-10.00 Запуску • Акумулятори свинцеві тягові (крім 

використовуваних для # поршневих двигунів) 

27.20.22-50.00 Запуску • Акумулятори свинцеві (крім тягових та 

використовуваних для # поршневих двигунів) 

28.99.39-65.00 Запуску • Пристрої для # повітряних літальних апаратів і 
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їхні частини, палубні гальмівні пристрої чи 

подібні пристрої та їхні частини 

32.50.22-39.22 Зап'ясток • Ортези, на #, на зап'ясток-кисть і на зап'ясток-

кисть-пальці 

32.50.22-39.22 Зап'ясток-кисть • Ортези, на зап'ясток, на # і на зап'ясток-кисть-

пальці 

32.50.22-39.22 Зап'ясток-кисть-

пальці 
• Ортези, на зап'ясток, на зап'ясток-кисть і на # 

10.61.33-35.00 Зародки • # зернових культур, цілі, вальцьовані, 
розплющені на пластівці чи мелені (крім рису) 

25.40.12-70.00 Зарядами • Зброя вогнепальна, яка стріляє вибуховими #, н. 

в. і. у. (крім військової вогнепальної зброї) 

27.11.50-33.00 Заряджання • Пристрої для # акумуляторів 

27.11.50-70.00 Заряджання • Перетворювачі статичні (крім полікристалічних 

напівпровідників, перетворювачів до 

зварювального устатковання без зварювальних 

головок або приладдя, пристроїв для # 

акумуляторів, випрямлячів, інверторів) 

25.40.12-30.00 Заряджають • Револьвери та пістолети (крім військової 
вогнепальної зброї, автоматичних пістолетів, 

пристроїв запускання сигнальних ракет, 
пістолетів і револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для гуманного забою 

тварин, що стріляють стрижнями, зброї, яку # з 
дула, пружинних пневматичних або газових 

рушниць, імітаційної зброї) 

25.40.12-50.00 Заряджають • Дробовики-рушниці, ґвинтівки, карабіни та 
зброя, яку # з дула (зокрема рушниці для 

полювання на качок (рушниці для плоскодонок), 

комбіновані рушниці з взаємозамінним гладким 

і нарізним стволом, зброя спортивна, виконана у 

формі палиці), крім військової вогнепальної 
зброї 

27.90.4 Заряджених • Устатковання електричне, інше (зокрема 
електромагніти, електромагнітні зчеплення, 

муфти та гальма, електромагнітні підіймальні 
головки, пришвидшувачі # частинок, генератори 

електричних сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40 Заряджених • Устатковання електричне інше (зокрема 

електромагніти, електромагнітні зчеплення, 

муфти та гальма, електромагнітні підіймальні 
головки, пришвидшувачі # частинок, генератори 

електричних сигналів), н. в. і. у. 

20.59.52 Заряди • Пасти для виготовлення моделей; віск 

стоматологічний та інші засоби, що їх 
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використовують в стоматології, виготовлені на 
основі гіпсу; препарати та # для вогнегасників; 

середовища живильні для вирощування культур 

мікроорганізмів; реагенти діагностичні або 

лабораторні багатоскладові, н. в. і. у. 

20.59.52-50.00 Заряди • Препарати та # для вогнегасників, гранати 

заряджені вогнегасні 

25.99.29-41.00 Заслінки • # перфоровані та подібні вироби зі сталевого чи 

залізного листа для фільтрування води на вході у 

дренажні системи (крім кованих і штампованих) 

23.12.12-10.00 Засобах • Скло безпечне (безосколкове) зміцнене, 

розміром і форматом для використання в 

автомобілях, літальних апаратах, суднах, 

космічних літальних апаратах або інших 

транспортних # 

23.12.12-50.00 Засобах • Скло безпечне (безосколкове) багатошарове 

розміром і форматом для використання в 

автомобілях, літальних апаратах, суднах, 

космічних літальних апаратах або інших 

транспортних # 

26.30.40-10.00 Засобах • Антени телескопічні та гнучкі до портативних 

пристроїв або до апаратури для встановлення в 

моторних транспортних #, призначені винятково 

або переважно для використання з апаратурою 

підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 

20.40.34, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 

26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 28.23.21, 

28.23.22 

26.30.50-20.00 Засобах • Прилади охоронної та пожежної сигналізації й 

подібна апаратура, електричні (крім 

призначених для використання у моторних 

транспортних # або спорудах) 

28.22.14-60.00 Засобах • Машини та механізми підіймальні, призначені 
для встановлення на дорожніх автотранспортних 

# 

28.25.12-40.00 Засобах • Установки для кондиціювання повітря, 

призначені для використання в моторних 

транспортних # 

28.25.12-50.00 Засобах • Установки для кондиціювання повітря з 
умонтованою холодильною установкою (крім 

установок в окремому корпусі, спліт-систем і 
призначених для використання в моторних 

транспортних #) 

29.31.1 Засобах • Комплекти проводів до свічок запалювання та 
комплекти проводів інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і водних 
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транспортних # 

29.31.10 Засобах • Комплекти проводів до свічок запалювання та 
комплекти проводів інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і водних 

транспортних # 

29.31.10-00.00 Засобах • Комплекти проводів до свічок запалювання та 
комплекти проводів інших типів, призначені для 

використання 8 наземних, повітряних і водних 

транспортних # 

20.3 Засоби • Фарби, лаки та подібні # для покриття, 

друкарські чорнила та суміші для ущільнювання 

20.4 Засоби • Мило та мийні #, засоби для чищення й 

полірування; парфуми та косметичні засоби 

20.4 Засоби • Мило та мийні засоби, # для чищення й 

полірування; парфуми та косметичні засоби 

20.4 Засоби • Мило та мийні засоби, засоби для чищення й 

полірування; парфуми та косметичні # 

20.20.13 Засоби • # проти проростання паростків і регулятори 

росту рослин 

20.20.13-50.00 Засоби • # проти проростання паростків, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.14 Засоби • # дезінфекційні 

20.20.14-30.00 Засоби • # дезінфекційні на основі четвертинних солей 

амонію, розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або вироби 

20.20.14-50.00 Засоби • # дезінфекційні на основі галогенових сполук, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як 

готові препарати або вироби 

20.20.14-90.00 Засоби • # дезінфекційні, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати або 

вироби (крім одержаних на основі четвертинних 

солей амонію, на основі галогенових сполук) 

20.30 Засоби • Фарби, лаки та подібні # для покриття, 

друкарські чорнила та суміші для ущільнювання 

20.30.22-40.00 Засоби • Пігменти, зокрема металеві порошки та 
пластівці, дисперговані у неводних 

середовищах, як рідина чи паста, ґатунки, що їх 

використовують для виробництва фарб; 

фарбувальні # та інші барвники, н. в. і. у., 

розфасовані для роздрібної торгівлі 

20.41 Засоби • Мило та мийні #, засоби для чищення й 

полірування 
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20.41 Засоби • Мило та мийні засоби, # для чищення й 

полірування 

20.41.3 Засоби • Мило, # мийні та засоби для чищення 

20.41.3 Засоби • Мило, засоби мийні та # для чищення 

20.41.4 Засоби • Препарати пахучі, воски та інші # для чищення 

20.41.31 Засоби • Мило та органічні поверхнево-активні вироби та 

#, що їх використовують як мило; папір, вата, 
повсть і неткані матеріали, покриті чи просочені 
милом або мийним засобом 

20.41.32 Засоби • # мийні 

20.41.32-40.00 Засоби • # поверхнево-активні, з умістом або без умісту 

мила, розфасовані для роздрібної торгівлі (крім 

тих, що їх використовують як мило) 

20.41.32-50.00 Засоби • # мийні та засоби для чищення, з умістом або 

без умісту мила, розфасовані для роздрібної 
торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім 

тих, що їх використовують як мило, та 
поверхнево-активних засобів 

20.41.32-50.00 Засоби • Засоби мийні та # для чищення, з умістом або 

без умісту мила, розфасовані для роздрібної 
торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім 

тих, що їх використовують як мило, та 
поверхнево-активних засобів 

20.41.32-50.00 Засоби • Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом 

або без умісту мила, розфасовані для роздрібної 
торгівлі (зокрема допоміжні мийні #), крім тих, 

що їх використовують як мило, та поверхнево-

активних засобів 

20.41.32-60.00 Засоби • # поверхнево-активні, з умістом або без умісту 

мила, не розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім тих, що їх використовують як мило) 

20.41.32-70.00 Засоби • # мийні та засоби для чищення, з умістом або 

без умісту мила, не розфасовані для роздрібної 
торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім 

тих, що їх використовують як мило, та 
поверхнево-активних засобів 

20.41.32-70.00 Засоби • Засоби мийні та # для чищення, з умістом або 

без умісту мила, не розфасовані для роздрібної 
торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім 

тих, що їх використовують як мило, та 
поверхнево-активних засобів 

20.41.32-70.00 Засоби • Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом 

або без умісту мила, не розфасовані для 

роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні #), 
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крім тих, що їх використовують як мило, та 
поверхнево-активних засобів 

20.41.43 Засоби • # полірувальні та креми для доглядання за 
взуттям, меблями, підлогами, кузовами 

автомобілів, склом або металом 

20.41.43-30.00 Засоби • # полірувальні, креми та подібні препарати для 

доглядання за взуттям або шкірою (крім 

штучних і готових восків) 

20.41.43-50.00 Засоби • # полірувальні, креми та подібні препарати для 

доглядання за дерев'яними меблями, підлогами 

чи іншими дерев'яними поверхнями (крім 

штучних і готових восків) 

20.41.43-70.00 Засоби • # полірувальні та подібні препарати (крім 

штучних і готових восків, засобів для 

полірування металевих поверхонь) 

20.41.43-83.00 Засоби • # полірувальні для металевих поверхонь 

20.41.43-89.00 Засоби • # полірувальні, креми та подібні препарати, 

інші, н. в. і. у. 

20.41.44 Засоби • Пасти, порошки та інші # для чищення 

20.42 Засоби • Парфуми та косметичні # 

20.42.1 Засоби • Парфуми та косметичні # 

20.42.12 Засоби • # косметичні для макіяжу губ і очей 

20.42.12-50.00 Засоби • # косметичні для макіяжу губ 

20.42.12-70.00 Засоби • # косметичні для макіяжу очей 

20.42.13 Засоби • # для манікюру чи педикюру 

20.42.13-00.00 Засоби • # для манікюру чи педикюру 

20.42.15 Засоби • # косметичні для макіяжу шкіри чи догляду за 
шкірою (зокрема сонцезахисні препарати), н. в. 

і. у. 

20.42.15-00.00 Засоби • # косметичні для макіяжу шкіри чи догляду за 
шкірою (зокрема сонцезахисні препарати), н. в. 

і. у. 

20.42.16 Засоби • Шампуні, лаки для волосся, # для тривалого 

завивання чи розпрямлення волосся 

20.42.16-50.00 Засоби • # для тривалого завивання чи розпрямлення 

волосся 

20.42.17 Засоби • Лосьйони та інші # для волосся, н. в. і. у. 

20.42.17.00.00 Засоби • Лосьйони та інші # для волосся, н. в. і. у. 

20.42.18 Засоби • # для гігієни ротової порожнини чи зубів 
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(зокрема фіксувальні пасти і порошки для 

зубних протезів), нитки зубоочисні 

20.42.18-50.00 Засоби • Порошки зубні (зокрема зубні пасти, # для 

чищення зубних протезів) 

20.42.18-90.00 Засоби • # для гігієни ротової порожнини чи зубів 

(зокрема фіксувальні пасти для зубних протезів; 

порошки й таблетки для полоскання ротової 
порожнини та запашні препарати для ротової 
порожнини, зубоочисні нитки), крім зубних 

порошків 

20.42.19 Засоби • # для гоління; дезодоранти для тіла й засоби від 

потіння; препарати для приготування ванн; 

засоби парфумні, косметичні чи туалетні, інші, 
н. в. і. у. 

20.42.19 Засоби • Засоби для гоління; дезодоранти для тіла й # від 

потіння; препарати для приготування ванн; 

засоби парфумні, косметичні чи туалетні, інші, 
н. в. і. у. 

20.42.19 Засоби • Засоби для гоління; дезодоранти для тіла й 

засоби від потіння; препарати для приготування 

ванн; # парфумні, косметичні чи туалетні, інші, 
н. в. і. у. 

20.42.19-15.00 Засоби • Мило та органічні поверхнево-активні вироби та 

#, що їх використовують як мило 

20.42.19-30.00 Засоби • Продукти та # поверхнево-активні органічні для 

миття шкіри, з умістом або без умісту мила, 

розфасовані для роздрібної торгівлі 

20.42.19-45.00 Засоби • #, що їх використовують перед голінням, під час 
гоління та після гоління (крім мила для гоління 

у блоках) 

20.42.19-60.00 Засоби • Дезодоранти для тіла й # від потіння 

(антиперспиранти) 

20.42.19-75.00 Засоби • Солі духмяні та інші # для приготування ванн 

20.42.19-90.00 Засоби • # індивідуальні інші (зокрема парфумні, 
туалетні, для видалення волосся) 

20.51.14 Засоби • Петарди сигнальні, ракети сигнальні під час 

дощу, туману та інші піротехнічні #, крім 

феєрверків 

20.51.14-00.00 Засоби • Петарди сигнальні, ракети сигнальні під час 

дощу, туману та інші піротехнічні #, крім 

феєрверків 

20.51.44-00.00 Засоби • Пасти, порошки та інші # для чищення 

20.59.4 Засоби • # змащувальні; присадки; речовини антифризні 
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готові 

20.59.41 Засоби • # змащувальні 

20.59.41-55.00 Засоби • # змащувальні, які мають як основу менше ніж 

70 мас. % мінеральної олії чи олій, одержаних з 
бітумінозних матеріалів, для обробляння тканин, 

шкіри, виробів зі шкіри та хутра 

20.59.41-57.00 Засоби • # змащувальні, які мають як основу менше ніж 

70 мас. % мінеральної олії чи олій, одержаних з 
бітумінозних матеріалів, крім засобів для 

обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри та 
хутра 

20.59.41-75.00 Засоби • # змащувальні для обробляння тканин, шкіри, 

виробів зі шкіри та хутра, крім засобів, які 
мають менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи 

олій, одержаних з бітумінозних матеріалів 

20.59.41-79.00 Засоби • # змащувальні, крім засобів, які мають менше 
ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, 

одержаних з бітумінозних матеріалів, засобів 

для обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри 

та хутра 

20.59.42 Засоби • # антидетонаторні; присадки до мінеральних 

олій і подібних продуктів 

20.59.42-50.00 Засоби • # антидетонаторні 

20.59.43 Засоби • Рідини до гідравлічних гальм; # антифризні та 
готові засоби проти обледеніння 

20.59.43 Засоби • Рідини до гідравлічних гальм; засоби 

антифризні та готові # проти обледеніння 

20.59.43-30.00 Засоби • Рідини до гідравлічних гальм та інші готові 
рідини для гідравлічних трансмісій; #, без умісту 

мінеральної олії чи олій, одержаних з 
бітумінозних матеріалів або з умістом менше 

ніж 70 мас. % цих олій 

20.59.43-50.00 Засоби • # антифризні та готові засоби проти обледеніння 

20.59.43-50.00 Засоби • Засоби антифризні та готові # проти обледеніння 

20.59.52 Засоби • Пасти для виготовлення моделей; віск 

стоматологічний та інші #, що їх 

використовують в стоматології, виготовлені на 
основі гіпсу; препарати та заряди для 

вогнегасників, середовища живильні для 

вирощування культур мікроорганізмів; реагенти 

діагностичні або лабораторні багатоскладові, н. 

в. і. у. 

20.59.52-30.00 Засоби • Пасти для виготовлення моделей; віск 
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стоматологічний та інші #, що їх 

використовують у стоматології, виготовлені на 
основі гіпсу (зокрема пасти для дитячого 

ліплення) 

20.59.56 Засоби • .# для травлення; флюси; прискорювачі 
вулканізації каучуку готові; пластифікатори та 
стабілізатори для каучуку чи пластмас 
багатоскладові; препарати каталітичні, н. в. і. у.; 

алкілбензоли та алкілнафталіни у сумішах, н. в. 

і. у. 

20.59.56-20.00 Засоби • # для травлення металевих поверхонь 

20.59.56-60.00 Засоби • Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій і 
каталітичні # 

20.59.59-20.00 Засоби • Піролігніти, татрат кальцію неочищений, цитрат 
кальцію неочищений, # антикорозійні, з умістом 

амінів як активних складників 

20.59.59-40.00 Засоби • #, що перешкоджають утворенню накипу, й 

подібні речовини 

20.59.59-53.00 Засоби • # для гальванізації 

22.22.19-30.00 Засоби • Корки, накривки та інші пластмасові # для 

закривання (крім призначених для пляшок) 

25.94.11 Засоби • # кріпильні нарізні із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.94.12 Засоби • # кріпильні ненарізні, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.94.12-70.00 Засоби • Шпонки, шплінти та подібні кріпильні ненарізні 
# (крім шайб і заклепок), із заліза чи сталі 

25.94.13 Засоби • # кріпильні ненарізні та нарізні, з міді 

25.94.13-10.00 Засоби • Шайби, заклепки, шпонки, шплінти та подібні 
кріпильні ненарізні #, з міді 

26.51.33-30.00 Засоби • # вимірювання з пристроями регулювання 

28.22.15-70.00 Засоби • # транспортні самохідні (крім оснащених 

устаткованням для підіймання та 
переміщування, що їх використовують на 
заводах, складах, у портах або в аеропортах для 

перевезення вантажів на короткі відстані); 
тягачі, використовувані на залізничних 

платформах 

29 Засоби • # транспортні моторні (крім мотоциклів), 

причепи та напівпричепи 

29.1 Засоби • # транспортні моторні (крім мотоциклів) 

29.10 Засоби • # транспортні моторні (крім мотоциклів) 

29.10.24 Засоби • # транспортні моторні для перевезення людей, 
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інші 

29.10.24-00.00 Засоби • # транспортні моторні для перевезення людей, 

інші 

29.10.52 Засоби • Снігоходи; автомобілі спеціальні для 

перевезення гравців у гольф і подібні 
транспортні #, з двигунами 

29.10.52-00.00 Засоби • Снігоходи: автомобілі спеціальні для 

перевезення гравців у гольф і подібні 
транспортні #, з двигунами 

30 Засоби • # та устатковання транспортні інші 

30.4 Засоби • # транспортні бойові 

30.9 Засоби • # та устатковання транспортні, н. в. і. у. 

30.11.2 Засоби • Судна й подібні плавучі # для перевезення 

людей або вантажів 

30.11.21 Засоби • Судна круїзні, екскурсійні й подібні плавучі # 

для перевезення людей; пороми всіх типів 

30.11.21-30.00 Засоби • Судна круїзні, екскурсійні й подібні плавучі # 

для перевезення людей 

30.12.19-70.00 Засоби • # плавучі для дозвілля та спорту, інші, н. в. і. у.; 

човни веслові та каное 

30.20.31 Засоби • # транспортні, призначені для ремонтування й 

технічного обслуговування залізниць і 
трамвайних колій 

30.20.31-00.00 Засоби • # транспортні, призначені для ремонтування й 

технічного обслуговування залізниць і 
трамвайних колій 

30.40 Засоби • # транспортні бойові 

30.40.1 Засоби • Танки та інші бойові самохідні броньовані 
транспортні # і їхні частини 

30.40.10 Засоби • Танки та інші бойові самохідні броньовані 
транспортні # і їхні частини 

30.40.10-00.00 Засоби • Танки та інші бойові самохідні броньовані 
транспортні # їхні частини 

30.99 Засоби • # та устатковання транспортні, інші, н. в. і. у. 

30.99.1 Засоби • # та устатковання транспортні, інші, н. в. і. у. 

30.99.10 Засоби • # та устатковання транспортні, інші; н. в. і. у. 

30.99.10-00.00 Засоби • # та устатковання транспортне, інші, н. в. і. у. 

32.50.22-39.5 Засоби • # для ходіння, керовані однією рукою 

32.50.22-39.6 Засоби • # для ходіння, керовані обома руками 
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32.50.22-39.7 Засоби • # захисні, що їх надягають на тіло 

32.50.22-39.71 Засоби • # для захисту ділянки ліктьового суглоба чи 

верхньої кінцівки (зокрема налокітники) 

32.50.22-39.72 Засоби • # для захисту кистей рук (рукавиці) 

32.50.22-39.73 Засоби • # для захисту ділянки колінного суглоба чи 

нижньої кінцівки (зокрема наколінники) 

32.50.22-39.74 Засоби • # для захисту тулуба чи всього тіла: кінцівок, 

частин тіла (подушки абдукційні, косинки, 

обтуратори, суспензорії); чохли для кукс верхніх 

і нижніх кінцівок; оболонки (зокрема гелеві), 
для кукс верхніх та нижніх кінцівок; вкладки з 
силіконової композиції для кукс верхніх і 
нижніх кінцівок; подушки протипролежневі; 
ліфи для кріплення протезів молочної залози 

32.50.50-30.00 Засоби • Кетгут хірургічний стерильний; подібні 
стерильні хірургічні перев'язувальні, шовні та 

стерильні адгезивні тканини, використовувані в 

хірургії для закривання ран; стерильна ламінарія 

та стерильні тампони з ламінарії; # 

абсорбувальні кровоспинні хірургічні чи 

стоматологічні стерильні 

20.20.19-80.00 Засобів • Родентициди та інші регулятори росту рослин, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як 

готові препарати або вироби (крім інсектицидів 

та дизенфікувальних #) 

20.30.9 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

фарб, лаків і подібних # для покриття, 

друкарських чорнил і сумішей для 

ущільнювання 

20.30.99 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

фарб, лаків і подібних # для покриття, 

друкарських чорнил і сумішей для 

ущільнювання 

20.30.99-00.00 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

фарб, лаків і подібних # для покриття, 

друкарських чорнил і сумішей для 

ущільнювання 

20.41.9 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мила та мийних #, засобів для чищення та 
полірування 

20.41.9 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мила та мийних засобів, # для чищення та 
полірування 

20.41.32-50.00 Засобів • Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом 

або без умісту мила, розфасовані для роздрібної 
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торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім 

тих, що їх використовують як мило, та 
поверхнево-активних # 

20.41.32-70.00 Засобів • Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом 

або без умісту мила, не розфасовані для 

роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні 
засоби), крім тих, що їх використовують як 

мило, та поверхнево-активних # 

20.41.43-70.00 Засобів • Засоби полірувальні та подібні препарати (крім 

штучних і готових восків, # для полірування 

металевих поверхонь) 

20.41.99 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мила та мийних #, засобів для чищення та 
полірування 

20.41.99 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мила та мийних засобів, # для чищення та 
полірування 

20.41.99-00.00 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мила та мийних #, засобів для чищення та 
полірування 

20.41.99-00.00 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мила та мийних засобів, # для чищення та 
полірування 

20.42.9 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

парфумів і косметичних # 

20.42.99 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

парфумів і косметичних # 

20.42.99-00.00 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

парфумів і косметичних # 

20.59.41-57.00 Засобів • Засоби змащувальні, які мають як основу менше 

ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, 

одержаних з бітумінозних матеріалів, крім # для 

обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри та 
хутра 

20.59.41-75.00 Засобів • Засоби змащувальні для обробляння тканин, 

шкіри, виробів зі шкіри та хутра, крім #, які 
мають менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи 

олій, одержаних з бітумінозних матеріалів 

20.59.41-79.00 Засобів • Засоби змащувальні, крім #, які мають менше 
ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, 

одержаних з бітумінозних матеріалів, засобів 

для обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри 

та хутра 

20.59.41-79.00 Засобів • Засоби змащувальні, крім засобів, які мають 
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менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, 

одержаних з бітумінозних матеріалів, # для 

обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри та 
хутра 

20.59.42-90.00 Засобів • Присадки до мінеральних олій чи інших рідин, 

що їх використовують з тією самою ціллю, що й 

мінеральні олії (зокрема газолін), крім 

антидетонаторних #, присадок до змащувальних 

олій 

22.19.73-45.00 Засобів • Вироби ґумометалеві до тракторів і 
автотранспортних # 

22.19.73-47.00 Засобів • Вироби ґумові фасонні до тракторів і 
автотранспортних # 

22.19.73-49.00 Засобів • Вироби ґумометалеві, не призначені до 

тракторів і автотранспортних # 

22.21.30-90.00 Засобів • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки інші з 
непоруватих пластмас, н. в. і. у., неармовані, 
неламіновані, не укріплені, не сполучені 
паралельно з іншими матеріалами (крім 

самосклеювальних виробів, зокрема покривів 

для підлог, стін або стелі підкатегорії 22.23.11 та 

стерильних адгезивних # для застосування в 

хірургії чи стоматології підтипу 32.50.50-30.00) 

22.29.91-60.00 Засобів • Виготовляння пластмасових деталей до всіх 

наземних транспортних # (крім деталей до 

локомотивів або рухомого складу) 

23.12.13-50.00 Засобів • Дзеркала заднього огляду для транспортних # 

24.42.26-30.00 Засобів • Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих 

профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких 

трубопроводів, труб і трубок, готових до 

використовування в конструкціях, частинах 

машин або транспортних # чи в інших 

механізмах) 

24.42.26-50.00 Засобів • Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім 

порожнистих профілів, фітингів до труб і 
трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, 

готових до використовування в конструкціях, 

частинах машин або транспортних # чи в інших 

механізмах) 

24.51.11-10.00 Засобів • Лиття деталей наземних транспортних #, 

поршневих двигунів та інших механізмів і 
механічних пристроїв з ковкого чавуну 

24.51.12-10.00 Засобів • Лиття деталей наземних транспортних # з 
чавуну з кулястим графітом 

24.51.12-90.00 Засобів • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
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частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних #, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
чавуну з кулястим графітом 

24.51.13-10.00 Засобів • Лиття деталей наземних транспортних # із 
сірого чавуну (крім деталей локомотивів, 

рухомого складу та транспортних засобів для 

будівництва) 

24.51.13-10.00 Засобів • Лиття деталей наземних транспортних засобів із 
сірого чавуну (крім деталей локомотивів, 

рухомого складу та транспортних # для 

будівництва) 

24.51.13-90.00 Засобів • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних #, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), із 
сірого чавуну 

24.52.10-10.00 Засобів • Лиття деталей наземних транспортних # зі сталі, 
крім деталей локомотивів, рухомого складу та 
транспортних засобів для будівельної 
промисловості 

24.52.10-10.00 Засобів • Лиття деталей наземних транспортних засобів зі 
сталі, крім деталей локомотивів, рухомого 

складу та транспортних # для будівельної 
промисловості 

24.52.10-50.00 Засобів • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв зі сталі (крім деталей поршневих, 

турбореактивних, турбогвинтових двигунів, 

інших газових турбін, підіймального та 

вантажного устатковання, механізмів і 
транспортних # для будівельної промисловості) 

24.52.10-90.00 Засобів • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних #, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі 
сталі 

24.53.10-10.00 Засобів • Лиття деталей наземних транспортних # з легких 

металів, крім деталей локомотивів, рухомого 

складу та транспортних засобів для будівельної 
промисловості 
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24.53.10-10.00 Засобів • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
легких металів, крім деталей локомотивів, 

рухомого складу та транспортних # для 

будівельної промисловості 

24.53.10-50.00 Засобів • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв з легких металів (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, турбогвинтових 

двигунів, газових турбін, підіймального та 

вантажного устатковання, механізмів і 
транспортних # для будівельної промисловості) 

24.54.10-10.00 Засобів • Лиття деталей наземних транспортних # з 
кольорових металів, крім легких металів (крім 

деталей до локомотивів і рухомого складу, 

портальних лісовозів, вантажних машин, 

обладнаних вантажопідіймальним або 

маніпуляційним устаткованням, 

сільськогосподарських і дорожніх котків, 

бульдозерів і подібних машин) 

25.50.11-34.00 Засобів • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, # наземного транспорту, 

літальних апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-37.00 Засобів • Кування вільне частин механізмів і пристроїв, 

без умісту заліза, крім частин поршневих і 
турбореактивних двигунів, газових турбін, 

вантажопідіймального та маніпуляційного 

устатковання, механізмів і транспортних # для 

будівельної промисловості 

25.50.11-51.00 Засобів • Пресування холодне сталевих частин наземних 

транспортних #, крім залізничного або 

трамвайного рухомого складу 

25.50.11-54.00 Засобів • Пресування холодне сталевих частин механізмів 

і механічних #, крім частин поршневих двигунів 

25.50.11-57.00 Засобів • Пресування холодне сталевих частин 

транспортних # і блоків рейкових затискачів 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів 

25.50.11-57.00 Засобів • Пресування холодне сталевих частин 
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транспортних засобів і блоків рейкових 

затискачів # наземного транспорту, літальних 

апаратів 

25.50.11-58.00 Засобів • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, # наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.12-10.00 Засобів • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 
штампування) сталевих частин наземних 

транспортних #, крім частин локомотивів і 
рухомого складу 

25.50.12-90.00 Засобів • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, # наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.13-10.00 Засобів • Формування з листового металу (сталі) частин 

наземних транспортних # (крім частин 

локомотивів і рухомого складу) 

25.50.13-50.00 Засобів • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин виробів підтипів 25.99.12-17.00 - 

25.99.12-49.00, 25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 

підкатегорій 31.01.11, 31.01.12, 31.01.13, 

31.02.10, 31.09.11, 31.09.12, 31.09.13, 31.09.14, 

частин наземних і рейкових транспортних # 

25.50.13-70.00 Засобів • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, # наземного транспорту, літальних 
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апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 

складаних металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Засобів • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, # наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних з кольорових металів 

25.62.10-05.00 Засобів • Обробляння токарне металевих деталей 

наземних транспортних # (крім деталей 

локомотивів і рухомого складу, одержаних 

литтям, куванням, пресуванням, штампуванням, 

профілюванням або методом порошкової 
металургії) 

25.72.11 Засобів • Замки висячі та врізні до автотранспортних # і 
до меблів, з недорогоцінних металів 

25.72.11.50.00 Засобів • Замки до автотранспортних # з недорогоцінних 

металів 

25.72.12-70.00 Засобів • Замки (крім висячих замків, замків до 

автотранспортних #, замків до меблів та замків 

до дверей будинків) з недорогоцінних металів 

25.72.13 Засобів • Завіси, монтажна арматура, кріплення та подібні 
вироби до автотранспортних #, дверей, вікон, 

меблів, з недорогоцінних металів 

25.72.14-30.00 Засобів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби до автотранспортних # (крім завіс, 
поворотних роликів, замків і ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-80.00 Засобів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби, інші (крім призначених до 

автотранспортних #, будівель та меблів), з 
недорогоцінних металів 

25.99.29-83.0.0 Засобів • Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім шлангів 

ґумових із зовнішнім металевим покривом, 

гнучких труб, виготовлених як деталі механізмів 

або транспортних #) 

25.99.29-85.00 Засобів • Труби гнучкі з недорогоцінних металів (крім 

ґумових шлангів із зовнішнім металевим 

покривом, гнучких труб (виготовлених як деталі 
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механізмів або транспортних #), із заліза чи 

сталі) 

26.40.12-70.00 Засобів • Радіоприймачі до моторних транспортних # з 
пристроями для записування чи відтворювання 

звуку 

26.40.12-90.00 Засобів • Радіоприймачі до моторних транспортних #, н. 

в. і. у. 

26.51.64-53.00 Засобів • Спідометри до транспортних # 

26.52.13 Засобів • Годинники, що їх установлюють на панелях 

приладів і подібні годинники до транспортних # 

26.52.13-00.00 Засобів • Годинники, що їх установлюють на панелях 

приладів і подібні годинники до транспортних # 

28.15.24-50.00 Засобів • Коробки передач та інші пристрої перемикання 

швидкості до машин, наземних або водних 

транспортних # (крім зубчастих коліс і 
зубчастих передач) 

28.22.11-30.00 Засобів • Талі та підіймачі з електродвигуном (крім 

призначених для підіймання транспортних #) 

28.22.11-70.00 Засобів • Талі та підіймачі (крім призначених для 

підіймання транспортних #, ланцюгових ручних, 

таких, що мають електродвигун) 

28.22.12-50.00 Засобів • Лебідки та кабестани з 
урухомлювачем/приводом від поршневого 

двигуна внутрішнього згоряння чи з 
електродвигуном (крім призначених для 

підіймання транспортних #) 

28.22.12-70.00 Засобів • Лебідки та кабестани, інші (крім призначених 

для підіймання транспортних #, без 
електродвигуна та без урухомлювача/приводу 

від поршневого двигуна внутрішнього згоряння) 

28.22.13 Засобів • Домкрати; підіймачі, призначені для підіймання 

транспортних # 

28.22.13-30.00 Засобів • Підіймачі гаражні стаціонарні для підіймання 

транспортних # 

28.22.13-50.00 Засобів • Домкрати та підіймачі гідравлічні для 

підіймання транспортних # (крім гаражних) 

28.22.13-70.00 Засобів • Домкрати та підіймачі, застосовувані для 

підіймання транспортних # (крім гаражних 

стаціонарних і гідравлічних) 

29.2 Засобів • Кузови моторних транспортних #; причепи та 
напівпричепи 

29.3 Засобів • Частини та приладдя до моторних транспортних 
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# 

29.10.1 Засобів • Двигуни внутрішнього згоряння до моторних 

транспортних # 

29.10.9 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

моторних транспортних # 

29.10.11 Засобів • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних #, зі зворотно-поступальним 

рухом поршня, з об'ємом циліндрів двигуна не 
більше ніж 1000 см3 

29.10.11-00.00 Засобів • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних #, зі зворотно-поступальним 

рухом поршня, з об'ємом циліндрів двигуна не 
більше ніж 1000 см3 

29.10.12 Засобів • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних #, зі зворотно-поступальним 

рухом поршня, з об'ємом циліндрів двигуна 

більше ніж 1000 см3 

29.10.12-00.00 Засобів • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних #, зі зворотно-поступальним 

рухом поршня, з об'ємом циліндрів двигуна 

більше ніж 1000 см3 

29.10.13 Засобів • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням до моторних 

транспортних # 

29.10.13-00.00 Засобів • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням до моторних 

транспортних # 

29.10.44 Засобів • Шасі з установленими двигунами до моторних 

транспортних # 

29.10.44-00.00 Засобів • Шасі з установленими двигунами до моторних 

транспортних # 

29.10.99 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

моторних транспортних # 

29.10.99-00.00 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

моторних транспортних # 

29.20 Засобів • Кузови моторних транспортних #; причепи та 
напівпричепи 

29.20.1 Засобів • Кузови моторних транспортних # 

29.20.3 Засобів • Частини причепів, напівпричепів та інших 
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транспортних #, що не мають механічного 

урухомлювача/приводу для руху 

29.20.4 Засобів • Послуги щодо відновлювання, складання, 

оснащування та кузовних робіт для моторних 

транспортних # 

29.20.9 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кузовів моторних транспортних #, причепів і 
напівпричепів 

29.20.10 Засобів • Кузови моторних транспортних # 

29.20.10-30.00 Засобів • Кузови легкових автомобілів та інших моторних 

# пересування, призначених головним чином для 

перевезення людей (зокрема спеціальних 

автомобілів для перевезення гравців у гольф), 

крім призначених для перевезення не менше ніж 

10 людей 

29.20.30 Засобів • Частини причепів, напівпричепів та інших 

транспортних #, що не мають механічного 

урухомлювача/приводу для руху 

29.20.30-30.00 Засобів • Шасі причепів, напівпричепів та інших 

транспортних #, що не мають механічного 

урухомлювача/приводу для руху 

29.20.30-50.00 Засобів • Кузови причепів, напівпричепів та інших 

транспортних #, що не мають механічного 

урухомлювача/приводу для руху 

29.20.30-70.00 Засобів • Мости причепів, напівпричепів та інших 

транспортних #, що не мають механічного 

урухомлювача/приводу для руху 

29.20.30-90.00 Засобів • Частини причепів, напівпричепів та інших 

транспортних #, що не мають механічного 

урухомлювача/приводу для руху (крім шасі, 
кузовів, мостів) 

29.20.40 Засобів • Послуги щодо відновлювання, складання, 

оснащування та кузовних робіт для моторних 

транспортних # 

29.20.40-00.00 Засобів • Послуги щодо відновлювання, складання, 

оснащування та кузовних робіт для моторних 

транспортних # 

29.20.99 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кузовів моторних транспортних #, причепів і 
напівпричепів 

29.20.99-00.00 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кузовів моторних транспортних #, причепів і 
напівпричепів 
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29.31 Засобів • Устатковання електричне та електронне до 

моторних транспортних # 

29.31.2 Засобів • Устатковання електричне інше до моторних 

транспортних # і його частини 

29.31.9 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричного та електронного устатковання до 

моторних транспортних # 

29.31.99 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричного та електронного устатковання до 

моторних транспортних # 

29.31.99-00.00 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричного та електронного устатковання до 

моторних транспортних # 

29.32 Засобів • Частини та приладдя до моторних транспортних 

#, інші 

29.32.1 Засобів • Сидіння до моторних транспортних # 

29.32.3 Засобів • Частини та приладдя до моторних транспортних 

#, н. в. і. у. 

29.32.9 Засобів • Послуги щодо складання частин і приладдя до 

моторних транспортних #, н. в. і. у.; послуги 

підрядників щодо складання повних 

конструктивних комплектів до моторних 

транспортних засобів у процесі виробництва; 

роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших частин і приладдя до моторних 

транспортних засобів 

29.32.9 Засобів • Послуги щодо складання частин і приладдя до 

моторних транспортних засобів, н. в. і. у.; 

послуги підрядників щодо складання повних 

конструктивних комплектів до моторних 

транспортних # у процесі виробництва; роботи 

субпідрядні як частина виробництва інших 

частин і приладдя до моторних транспортних 

засобів 

29.32.9 Засобів • Послуги щодо складання частин і приладдя до 

моторних транспортних засобів, н. в. і. у; 

послуги підрядників щодо складання повних 

конструктивних комплектів до моторних 

транспортних засобів у процесі виробництва; 

роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших частин і приладдя до моторних 

транспортних # 

29.32.10 Засобів • Сидіння до моторних транспортних # 

29.32.10-00.00 Засобів • Сидіння до моторних транспортних # 
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29.32.30 Засобів • Частини та приладдя до моторних транспортних 

#, н. в. і. у. 

29.32.30-90.00 Засобів • Частини та приладдя, інші, н. в. і. у., до 

транспортних # підкатегорій 29.10.21, 29.10.22, 

29.10.23, 29.10.24, 29.10.30 та категорій 29.10.4, 

29.10.5; їхні частини 

29.32.91 Засобів • Послуги підрядників щодо складання повних 

конструктивних комплектів до моторних 

транспортних # у процесі виробництва 

29.32.91-00.00 Засобів • Послуги підрядників щодо складання повних 

конструктивних комплектів до моторних 

транспортних # у процесі виробництва 

29.32.92 Засобів • Послуги щодо складання частин і приладдя до 

моторних транспортних #, н. в. і. у. 

29.32.92-00.00 Засобів • Послуги щодо складання частин і приладдя до 

моторних транспортних #, н. в. і. у. 

29.32.99 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших частин і приладдя до моторних 

транспортних # 

29.32.99-00.00 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших частин і приладдя до моторних 

транспортних # 

30.20.2 Засобів • Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, 
багажні вагони та відкриті платформи, крім 

транспортних #, призначених для ремонтування 

й технічного обслуговування 

30.20.20 Засобів • Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, 
багажні вагони та відкриті платформи, крім 

транспортних #, призначених для ремонтування 

й технічного обслуговування 

30.20.20-00.00 Засобів • Вагони залізничні чи трамвайні самохідні, 
багажні вагони та відкриті платформи, крім 

транспортних #, призначених для ремонтування 

й технічного обслуговування 

30.40.9 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

бойових транспортних # 

30.40.99 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

бойових транспортних # 

30.40.99-00.00 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

бойових транспортних # 

30.99.9 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших транспортних # і устатковання, н. в. і. у. 

30.99.99 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 
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інших транспортних # і устатковання, н. в. і. у. 

30.99.99-00.00 Засобів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших транспортних # і устатковання, н. в. і. у. 

31.00.11-70.00 Засобів • Сидіння оббиті, з металевим каркасом (крім 

поворотних сидінь, медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних сидінь, 

перукарських чи подібних крісел до 

мототранспортних #, до повітряних літальних 

апаратів) 

32.91.19-70.00 Засобів • Щітки, що є частинами механізмів, приладів або 

транспортних # (крім машин дорожніх 

підмітально-прибиральних) 

32.99.41-10.00 Засобів • Запальнички сигаретні та інші запальнички 

(зокрема запальнички механічні, запальнички 

електричні, запальнички хімічні, запальнички 

немеханічні, запальнички до транспортних #) 

33.17 Засобів • Ремонтування та технічне обслуговування інших 

транспортних # і устатковання 

33.17.1 Засобів • Ремонтування та технічне обслуговування інших 

транспортних # і устатковання 

33.17.19 Засобів • Послуги щодо ремонтування та технічного 

обслуговування інших транспортних # і 
устатковання, н. в. і. у. 

33.17.19-00.00 Засобів • Послуги щодо ремонтування та технічного 

обслуговування інших транспортних # і 
устатковання, н. в. і. у. 

33.20.29-10.00 Засобів • Монтування двигунів і турбін (крім двигунів 

літаків, дорожніх автотранспортних # і 
велосипедів) 

20.41.31 Засобом • Мило та органічні поверхнево-активні вироби та 

засоби, що їх використовують як мило; папір, 

вата, повсть і неткані матеріали, покриті чи 

просочені милом або мийним # 

20.41.31-80.00 Засобом • Мило в інший формі, ніж бруски, брикети чи 

фігурні вироби, пластівці, гранули чи порошки, 

або покриті чи просочені милом або мийним # 

папір, вата, повсть і неткані матеріали 

29.10.41-10.00 Засобу • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною масою 

транспортного # не більше ніж 5 т (крім 

автомобілів-самоскидів., призначених для 

використання на бездоріжжі) 

29.10.41-30.00 Засобу • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною масою 
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транспортного # більше ніж 5 т, але не більше 

від 20 т (зокрема фургони), крім автомобілів-

самоскидів, призначених для використання на 
бездоріжжі та тракторів 

29.10.41-40.00 Засобу • Автомобілі вантажні з двигуном внутрішнього 

згоряння поршневим, з компресійним 

запалюванням (дизелем або напівдизелем), з 
повною масою транспортного # більше ніж 20 т 
(крім автомобілів-самоскидів, призначених для 

використання на бездоріжжі) 

10.20.23 Засолена • Риба засушена, # чи незасолена, або в розсолі 

10.20.23-00.00 Засолена • Риба засушена, # чи незасолена, або в розсолі 

10.20.21 Засолене • Філе рибне, засушене, # чи в розсолі, але не 

закопчене 

10.20.21-00.00 Засолене • Філе рибне, засушене, # чи в розсолі, але не 

закопчене 

25.99.25 Застібками • Застібки, оправи із #, пряжки, пряжки-застібки, 

гачки, петлі, вушка та подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, тентів, 

сумок, дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; намистини та блискітки 

з недорогоцінних металів 

25.99.25-70.00 Застібками • Вироби, такі як застібки, оправи із # та подібні 
вироби, їхні частину з недорогоцінних металів 

25.99.25 Застібки • #, оправи із застібками, пряжки, пряжки-

застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, тентів, 

сумок, дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; намистини та блискітки 

з недорогоцінних металів 

25.99.25-70.00 Застібки • Вироби, такі як #, оправи із застібками та 

подібні вироби, їхні частини, з недорогоцінних 

металів 

32.99.2 Застібки • Парасолі; палиці; ґудзики, форми на ґудзики; #; 

їхні частини 

32.99.23 Застібки-заскочки • Кнопки, #, заклепки та їхні частини; ґудзики; 

застібки-змійки 

32.99.23-00.00 Застібки-заскочки • Кнопки, #, заклепки та їхні частини; ґудзики; 

застібки-змійки 

32.99.23 Застібки-змійки • Кнопки, застібки-заскочки, заклепки та їхні 
частини; ґудзики; # 
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32.99.23-00.00 Застібки-змійки • Кнопки, застібки-заскочки, заклепки та їхні 
частини; ґудзики; # 

32.99.24 Застібок-змійок • Форми на ґудзики та інші частини ґудзиків; 

заготівки ґудзиків; частини # 

32.99.24-50.00 Застібок-змійок • Зубці ланцюжкові, повзунки, кінцеві затискачі 
та тасьма будь-якої довжини із закріпленими на 
них зубцями до # 

25.73.60-63.00 Застосовуваних • Ножі та різальні пластини до машин, # у 

сільському господарстві (крім ножів до плугів і 
дисків до борен) 

26.60.13 Застосовувані • Апарати, що використовують ультрафіолетове 
чи інфрачервоне випромінювання, # у медицині, 
хірургії, стоматології чи ветеринарії 

26.60.13-00.00 Застосовувані • Апарати, що використовують ультрафіолетове 
чи інфрачервоне випромінювання, # у медицині, 
хірургії, стоматології чи ветеринарії 

28.22.13-70.00 Застосовувані • Домкрати та підіймачі, # для підіймання 

транспортних засобів (крім гаражних 

стаціонарних і гідравлічних) 

13.10.61-35.00 Застосування • Пряжа з бавовни, не підданої гребенечесанню, 

не розфасована для роздрібної торгівлі, для 

іншого # (зокрема на килими та покриви на 

підлогу) 

13.10.61-55.00 Застосування • Пряжа з гребенечесаної бавовни, не розфасована 

для роздрібної торгівлі, для іншого # (зокрема на 

килими та покриви на підлогу) 

22.21.30-90.00 Застосування • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки інші з 
непоруватих пластмас, н. в. і. у., неармовані, 
неламіновані, не укріплені, не сполучені 
паралельно з іншими матеріалами (крім 

самосклеювальних виробів, зокрема покривів 

для підлог, стін або стелі підкатегорії 22.23.11 та 

стерильних адгезивних засобів для # в хірургії 
чи стоматології підтипу 32.50.50-30.00) 

27.90.40-60.00 Застосування • Електромагніти та електромагнітні підіймальні 
головки й частини до них (крім магнітів 

медичного #); патрони, затискачі та подібні 
пристрої для фіксації електромагнітні чи з 
постійними магнітами та їхні частини, н. в. і. у. 

28.99.11-50.00 Застосування • Машини швейні/швацькі, проволокошвейні та 
скобозшивачі для книг, зокрема для 

виготовляння картонних коробок чи подібних 

виробів (крім машин для скріплення (степлери) 

для конторського/офісного #, для виготовляння 

картонних коробок) 
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25.72.14-40.00 Засувів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби для використання в будівлях (крім завіс, 
поворотних роликів, замків, ключів, дверних 

очків з оптичними елементами та дверних #, що 

їх відкривають за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.13-30.00 Засувок • Шпінгалети та рами з шпінгалетами, з 
умонтованими замками, з недорогоцінних 

металів (крім защіпок і # до дамських сумочок, 

портфелів і дипломатів) 

10.13.11 Засушена • Свинина у відрубах, солена, # чи копчена (бекон 

і шинка) 

10.20.23 Засушена • Риба #, засолена чи незасолена, або в розсолі 

10.20.23-00.00 Засушена • Риба #, засолена чи незасолена, або в розсолі 

10.31.12 Засушена • Картопля, #, ціла чи нарізана скибками, але не 
піддана подальшому приготуванню 

10.31.12-00.00 Засушена • Картопля, #, ціла чи нарізана скибками, але не 
піддана подальшому приготуванню 

10.31.13 Засушена • Картопля, # як борошно, крупка, пластівці, 
гранули і таблетки 

10.31.13-00.00 Засушена • Картопля, # як борошно, крупка, пластівці, 
гранули і таблетки 

10.13.12 Засушене • М'ясо великої рогатої худоби, солене, # чи 

копчене 

10.13.12-00.00 Засушене • М'ясо великої рогатої худоби, солене, # чи 

копчене 

10.20.21 Засушене • Філе рибне, #, засолене чи в розсолі, але не 
закопчене 

10.20.21-00.00 Засушене • Філе рибне, #, засолене чи в розсолі, але не 
закопчене 

10.39.25-10.00 Засушений • Виноград, # 

22.21.21 Затверділих • Оболонки штучні із # протеїнів або целюлозних 

матеріалів; труби, трубки та шланги жорсткі з 
пластмас 

22.21.21-30.00 Затверділих • Оболонки штучні ("шкірки" до ковбаси) із # 

протеїнів або целюлозних матеріалів 

28.49.22-30.00 Затискальних • Пристрої затискальні та арматура спеціальної 
призначеності; комплекти стандартних # 

пристроїв і складників арматури до верстатів і 
ручних інструментів 

28.49.22-50.00 Затискальних • Пристрої для кріплення оброблюваних деталей 

до токарних верстатів (крім # пристроїв і 
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арматури спеціальної призначеності; комплектів 

стандартних затискальних пристроїв і 
складників арматури) 

28.49.22-50.00 Затискальних • Пристрої для кріплення оброблюваних деталей 

до токарних верстатів (крім затискальних 

пристроїв і арматури спеціальної призначеності; 
комплектів стандартних # пристроїв і складників 

арматури) 

28.49.22-70.00 Затискальних • Пристрої для кріплення оброблюваних деталей 

до верстатів і ручних інструментів (крім # 

пристроїв і арматури спеціальної призначеності; 
комплектів стандартних затискальних пристроїв 

і складників арматури, пристроїв для кріплення 

оброблюваних деталей до токарних верстатів) 

28.49.22-70.00 Затискальних • Пристрої для кріплення оброблюваних деталей 

до верстатів і ручних інструментів (крім 

затискальних пристроїв і арматури спеціальної 
призначеності; комплектів стандартних # 

пристроїв і складників арматури, пристроїв для 

кріплення оброблюваних деталей до токарних 

верстатів) 

28.49.22-30.00 Затискальні • Пристрої # та арматура спеціальної 
призначеності; комплекти стандартних 

затискальних пристроїв і складників арматури 

до верстатів і ручних інструментів 

25.73.30-85.00 Затискачі • Лещата, # та подібні інструменти 

25.99.23-70.00 Затискачі • Вироби канцелярські, інші, зокрема #, скріпки та 
кутики на папір, з недорогоцінних металів 

27.90.40-60.00 Затискачі • Електромагніти та електромагнітні підіймальні 
головки й частини до них (крім магнітів 

медичного застосування); патрони, # та подібні 
пристрої для фіксації електромагнітні чи з 
постійними магнітами та їхні частини, н. в. і. у. 

32.99.24-50.00 Затискачі • Зубці ланцюжкові, повзунки, кінцеві # та тасьма 

будь-якої довжини із закріпленими на них 

зубцями до застібок-змійок 

32.99.52-20.00 Затискачі • Гребінці, # на волосся та подібні вироби (крім 

ебонітових або пластмасових, апаратів 

електротермічних перукарських) 

32.99.52-50.00 Затискачі • Шпильки на волосся, # для завивання, щипці для 

завивання, бігуді та подібні вироби та їх 

мостини (крім апаратів електротермічних 

перукарських) 

25.50.11-57.00 Затискачів • Пресування холодне сталевих частин 

транспортних засобів і блоків рейкових # засобів 
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наземного транспорту; літальних апаратів 

22.19.73-60.00 Затички • Вироби з ґуми монолітної вулканізованої 
(зокрема стрічки, кисети, знаки для штампів з 
датою й подібні вироби, #, ободки до пляшок 

гумові), крім виготовлених з твердої ґуми 

23.13.11 Затички • Пляшки, банки, флакони та інші скляні 
вмістини, крім ампул; заглушки, накривки та 
інші скляні # 

23.13.11-10.00 Затички • Банки скляні для консервування, заглушки, 

накривки та інші # (зокрема заглушки та затички 

з будь-якого матеріалу, що входить до складу 

вмістини, для якої їх призначено) 

23.13.11-10.00 Затички • Банки скляні для консервування, заглушки, 

накривки та інші затички (зокрема заглушки та # 

з будь-якого матеріалу, що входить до складу 

вмістини, для якої їх призначено) 

25.92.13-50.00 Затички • Заглушки, #, ковпачки та накривки зі свинцю, 

заглушки, затички, ковпачки та накривки з 
алюмінію, діаметром більше ніж 21 мм 

25.92.13-50.00 Затички • Заглушки, затички, ковпачки та накривки зі 
свинцю, заглушки, #, ковпачки та накривки з 
алюмінію, діаметром більше ніж 21 мм 

25.92.13-70.00 Затички • Заглушки, #, ковпачки та накривки з 
недорогоцінних металів (крім свинцевих, 

корончастих пробок, алюмінієвих затичок, 

заглушок, ковпачків і накривок, діаметром 

більше ніж 21 мм) 

25.92.13-70.00 Затичок • Заглушки, затички, ковпачки та накривки з 
недорогоцінних металів (крім свинцевих, 

корончастих пробок, алюмінієвих #, заглушок, 

ковпачків і накривок, діаметром більше ніж 21 

мм) 

25.71.13-30.00 Заточувальних • Ножі для паперу, розкривання конвертів, 

підчищання текстів, пристрої для заточування 

олівців і леза до них (зокрема пристрої для 

заточування олівців коробкового типу), крім 

пристроїв до # машинок для олівців 

28.41.23 Заточувальні • Верстати обдирно-шліфувальні, #, шліфувальні 
та для інших видів остаточного обробляння 

металу 

28.41.23-65.00 Заточувальні • Верстати # (для заточування різальних 

інструментів) для обробляння металу, з 
числовим програмним керуванням 

28.41.23-75.00 Заточувальні • Верстати # (для заточування різальних 

інструментів) для обробляння металу, без 
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числового програмного керування 

23.91.11-90.00 Заточування • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги інші 
та інші подібні вироби, без обрамлення; камені 
для # та полірування вручну 

25.71.13-30.00 Заточування • Ножі для паперу, розкривання конвертів, 

підчищання текстів, пристрої для # олівців і леза 

до них (зокрема пристрої для заточування 

олівців коробкового типу), крім пристроїв до 

заточувальних машинок для олівців 

25.71.13-30.00 Заточування • Ножі для паперу, розкривання конвертів, 

підчищання текстів, пристрої для заточування 

олівців і леза до них (зокрема пристрої для # 

олівців коробкового типу), крім пристроїв до 

заточувальних машинок для олівців 

28.41.23-65.00 Заточування • Верстати заточувальні (для # різальних 

інструментів) для обробляння металу, з 
числовим програмним керуванням 

28.41.23-75.00 Заточування • Верстати заточувальні (для # різальних 

інструментів) для обробляння металу, без 
числового програмного керування 

28.22.2. Захвати • Ковші, грейфери, # та черпаки до кранів, 

екскаваторів і подібного устатковання 

28.22.20 Захвати • Ковші, грейфери, # та черпаки до кранів, 

екскаваторів і подібного устатковання 

28.22.20-00.00 Захвати • Ковші, грейфери, # та черпаки до кранів, 

екскаваторів і подібного устатковання 

28.92.61-50.00 Захватів • Частини землерийних машин, суднових дерик-

кранів, кранів, підіймальних пересувних ферм, 

крім ковшів, лопаток, #, черпаків, відвалів (усіх 

типів устатковання для будівництва), частин 

бурильних або прохідницьких машин 

28.22.15 Захватом • Автонавантажувачі з вилковим #, інші 
навантажувачі; тягачі, використовувані на 

залізничних платформах 

28.22.15-13.00 Захватом • Автонавантажувачі з вилковим # самохідні з 
електродвигуном, з висотою підіймання не 

менше ніж 1 м 

28.22.15-15.00 Захватом • Автонавантажувачі з вилковим # самохідні з 
електродвигуном, з висотою підіймання менше 

ніж 1 м 

28.22.15-50.00 Захватом • Автонавантажувачі з вилковим # та інші, 
оснащені устаткованням для підіймання та 
переміщування (крім самохідних 

автонавантажувачів) 
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15.20.3 Захисне • Взуття # та іншої призначеності, н. в. і. у. 

32.50.42 Захисне • Окуляри, # окуляри й подібні оптичні вироби, 

коригувальні, захисні та інші вироби 

27.31.11 Захисних • Кабелі волоконно-оптичні у формі оптичних 

волокон в індивідуальних # оболонках 

27.31.11-00.00 Захисних • Кабелі волоконно-оптичні у формі оптичних 

волокон в індивідуальних # оболонках 

32.50.43 Захисних • Оправи та кріплення до окулярів, # окулярів і 
подібних виробів 

32.50.43-50.00 Захисних • Оправи та кріплення пластмасові до окулярів, # 

окулярів і подібних виробів 

32.50.43-90.00 Захисних • Оправи та кріплення непластмасові до окулярів, 

# окулярів і подібних виробів 

32.50.44 Захисних • Частини оправ і кріплень непластмасових до 

окулярів, # окулярів і подібних виробів 

32.50.44-00.00 Захисних • Частини оправ і кріплень непластмасових до 

окулярів, # окулярів і подібних виробів 

32.99.11-90.00 Захисних • Убори неголовні з ґуми та пластмаси (крім #) 

32.99.59-10.00 Захисних • Апаратура дихальна та газові маски (крім 

апаратів респіраторних терапевтичних і # масок 

без механічних частин і змінних фільтрів) 

32.50.22-39.7 Захисні • Засоби #, що їх надягають на тіло 

32.50.42 Захисні • Окуляри, захисні окуляри й подібні оптичні 
вироби, коригувальні, # та інші вироби 

32.50.42-90.00 Захисні • Окуляри та # окуляри й подібні оптичні вироби, 

коригувальні, захисні та інші вироби (крім 

окулярів сонцезахисних) 

32.50.42-90.00 Захисні • Окуляри та захисні окуляри й подібні оптичні 
вироби, коригувальні, # та інші вироби (крім 

окулярів сонцезахисних) 

32.99.1 Захисні • Убори наголовні #; ручки для писання та олівці, 
дошки, штемпелі для датування, опечатування 

та нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки 

32.99.11 Захисні • Убори наголовні # та інші захисні вироби 

32.99.11 Захисні • Убори наголовні захисні та інші # вироби 

32.99.11-30.00 Захисні • Рукавички, рукавиці та мітенки # для всіх 

професій, з натуральної чи композиційної шкіри 

32.99.11-50.00 Захисні • Убори наголовні # 

15.20.13-30.00 Захисної • Взуття, на дерев'яній основі та з верхом з 
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натуральної шкіри (зокрема клоги), без 
внутрішньої устілки чи без # металевої 
пластинки 

15.20.11-00.00 Захисною • Взуття водонепроникне, з верхом з ґуми чи 

пластмаси, крім взуття з # металевою 

пластинкою 

15.20.31 Захисною • Взуття із # металевою пластинкою 

15.20.31-20.00 Захисною • Взуття (зокрема водонепроникне) із # металевою 

пластинкою, на підошві та верхом з ґуми чи 

пластмаси 

15.20.31-50.00 Захисною • Взуття із # металевою пластинкою, на підошві з 
ґуми, пластмаси чи натуральної шкіри та з 
верхом з натуральної шкіри 

27.12.1 Захист/ • Апаратура електрична для комутації чи # 

електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В 

18.12.11 Захистом • Друкування поштових марок/фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, кредитних 

карток з мікрочіпами, чеків та інших документів 

із # і подібних матеріалів 

18.12.11-00.00 Захистом • Друкування поштових марок, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, кредитних 

карток з мікрочіпами, чеків та інших документів 

із # і подібних матеріалів 

27.12.2 Захисту • Апаратура електрична для комутації чи # 

електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 

Б 

27.12.10 Захисту • Апаратура електрична для комутації чи # 

електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В 

27.12.10-40.00 Захисту • Блискавковідводи, обмежувачі напруги та 
пристрої # від піків електроживлення на напругу 

більше ніж 1 кВ 

27.12.23 Захисту • Апаратура для # електричних кіл, на напругу не 

більше ніж 1000 В, н. в. і. у. 

27.12.23-30.00 Захисту • Апаратура для # електричних кіл (крім 

запобіжників плавких і вимикачів 

автоматичних) на напругу не більше ніж 1000 В 

і силу струму не більше ніж 16 А 

27.12.23-50.00 Захисту • Апаратура для # електричних кіл (крім плавких 

запобіжників і автоматичних вимикачів) на 

напругу не більше ніж 1000 В і силу струму 

більше ніж 16 А, але не більше від 125 А 

27.12.23-70.00 Захисту • Апаратура для # електричних кіл (крім плавких 

запобіжників і автоматичних вимикачів) на 
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напругу не більше ніж 1000 В і силу струму 

більше ніж 125 А 

27.12.31 Захисту • Пульти, панелі та інші основи, обладнані 
електричними пристроями для комутації чи # на 

напругу не більше ніж 1000 В 

27.12.32 Захисту • Пульти, панелі та інші основи, обладнані 
електричними пристроями для комутації чи # на 

напругу більше ніж 1000 В 

27.33.13 Захисту • Вилки штепсельні, розетки та інша апаратура 
для комутації чи # електричних кіл, н. в. і. у. 

29.31.23-30.00 Захисту • Пристрої електросигналізаційні для # від 

крадіжки чи пожежі та подібні пристрої для 

автомобілів 

32.50.22-39.71 Захисту • Засоби для # ділянки ліктьового суглоба чи 

верхньої кінцівки (зокрема налокітники) 

32.50.22-39.72 Захисту • Засоби для # кистей рук (рукавиці) 

32.50.22-39.73 Захисту • Засоби для # ділянки колінного суглоба чи 

нижньої кінцівки (зокрема наколінники) 

32.50.22-39.74 Захисту • Засоби для # тулуба чи всього тіла: кінцівок, 

частин тіла (подушки абдукційні, косинки, 

обтуратори, суспензорії); чохли для кукс верхніх 

і нижніх кінцівок; оболонки (зокрема гелеві) для 

кукс верхніх та нижніх кінцівок; вкладки з 
силіконової композиції для кукс верхніх і 
нижніх кінцівок; подушки протипролежневі; 
ліфи для кріплення протезів молочної залози 

27.90.31-72.00 Захищеною • Машини, інші, для зварювання # дугою 

10.82.23-63.00 Зацукрований • Вироби зацукровані (драже) (зокрема мигдаль #) 

25.72.14-70.00 Зачинення • Пристрої для # дверей автоматичні з 
недорогоцінних металів 

25.72.13-30.00 Защіпок • Шпінгалети та рами з шпінгалетами, з 
умонтованими замками, з недорогоцінних 

металів (крім # і засувок до дамських сумочок, 

портфелів і дипломатів) 

24.46 Збагачене • Паливо ядерне # 

10.61.12-50.00 Збагачений • Рис дроблений (зокрема рис #, рис пропарений) 

24.46.9 Збагаченого • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

ядерного палива 

24.46.99 Збагаченого • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

ядерного палива 

24.46.99-00.00 Збагаченого • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

ядерного палива 
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10.11.12-30.00 Зберігання • Свинина, свіжа чи охолоджена, у тушах і 
напівтушах (зокрема пересипана сіллю для 

тимчасового #) 

10.11.12-50.00 Зберігання • Свинина, свіжа чи охолоджена, окіст, лопатки та 

їхні відруби (зокрема пересипана сіллю для 

тимчасового #) 

10.11.12-90.00 Зберігання • Свинина, свіжа чи охолоджена (зокрема 
пересипана сіллю для тимчасового #), крім 

свинини у тушах і напівтушах, окостів, лопаток і 
їхніх відрубів 

10.39.12 Зберігання • Овочі, законсервовані, для тимчасового # 

10.39.12-00.00 Зберігання • Овочі, законсервовані, для тимчасового # 

10.39.24 Зберігання • Плоди та горіхи, законсервовані, для 

тимчасового #, не для безпосереднього 

вживання в їжу 

10.39.24-10.00 Зберігання • Шкірки плодів цитрусових чи динь, свіжі, 
заморожені, сушені чи законсервовані для 

тимчасового # в розсолі, у сірчистій воді чи в 

інших консервувальних розчинах 

10.39.24-30.00 Зберігання • Плоди та горіхи, інші, законсервовані для 

тимчасового # діоксидом сірки чи в розсолі, у 

сірчистій воді чи в інших консервувальних 

розчинах, але непридатні для безпосереднього 

вживання в їжу 

10.71 Зберігання • Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, 
борошняні, нетривалого # 

10.71.1 Зберігання • Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, 
борошняні, нетривалого # 

10.71.9 Зберігання • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, кондитерських і кулінарних 

борошняних виробів, нетривалого # 

10.71.11 Зберігання • Вироби хлібобулочні, нетривалого # 

10.71.11-00.10 Зберігання • Вироби хлібобулочні, нетривалого #, для 

спеціального харчування (дієтичні, оздоровчі, 
профілактичні) 

10.71.11-00.90 Зберігання • Вироби хлібобулочні, нетривалого #, інші 

10.71.12 Зберігання • Вироби кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого #; вироби кондитерські з кремом і 
начинками та їх напівфабрикати 

10.71.99 Зберігання • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, кондитерських і кулінарних 

борошняних виробів, нетривалого # 
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10.71.99-00.00 Зберігання • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, кондитерських і кулінарних 

борошняних виробів, нетривалого # 

10.72 Зберігання • Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та 
кондитерські, борошняні, тривалого # 

10.72.1 Зберігання • Вироби хлібобулочні, зниженої вологості, та 
кондитерські, борошняні, тривалого # і 

10.72.9 Зберігання • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сухарів і печива, кондитерських борошняних 

виробів тривалого # 

10.72.19 Зберігання • Вироби хлібобулочні, інші, зниженої вологості 
та тривалого # 

10.72.99 Зберігання • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сухарів і печива, кондитерських борошняних 

виробів тривалого # 

10.72.99-00.00 Зберігання • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сухарів і печива, кондитерських борошняних 

виробів тривалого # 

17.21.15 Зберігання • Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові 
для # та подібні вироби, використовувані в 

конторах/офісах, магазинах або подібних 

закладах 

17.21.15-50.00 Зберігання • Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові 
для # та подібні вироби, використовувані в 

конторах/офісах, магазинах або подібних 

закладах 

25.99.21 Зберігання • Сейфи та скрині, двері та секції до банківських 

сховищ, ящики для # грошей і документів та 

подібні вироби, броньовані чи армовані, з 
недорогоцінних металів 

25.99.21-70.00 Зберігання • Ящики для # грошей і документів та подібні 
вироби, з недорогоцінних металів 

28.25.13-33.00 Зберігання • Вітрини та прилавки холодильні з холодильним 

агрегатом або випарювачем для # замороженої 
їжі 

28.25.13-35.00 Зберігання • Вітрини та прилавки холодильні з холодильним 

агрегатом або випарювачем, інші (крім 

призначених для # замороженої їжі) 

32.50.13-63.00 Зберігання • Апаратура для переливання крові (крім пляшок 

скляних спеціальних для # крові) 

28.30.59-90.00 Збиральні • Машини # (крім зернозбиральних комбайнів, 

машин для збирання коренеплодів або 

бульбоплодів, силосозбиральних комбайнів і 
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комбайнів для збирання винограду) 

28.30.5 Збирання • Машини для # врожаю 

28.30.54 Збирання • Машини для # коренеплодів і бульбоплодів 

28.30.54-80.00 Збирання • Машини для # коренеплодів або бульбоплодів 

(крім картоплекопачів і картоплезбиральних 

машин, гичкорізів і бурякозбиральних машин) 

28.30.59 Збирання • Машини для # та обмолоту врожаю, н. в. і. у. 

28.30.59-75.00 Збирання • Комбайни для # винограду 

28.30.59-90.00 Збирання • Машини збиральні (крім зернозбиральних 

комбайнів, машин для # коренеплодів або 

бульбоплодів, силосозбиральних комбайнів і 
комбайнів для збирання винограду) 

28.30.59-90.00 Збирання • Машини збиральні (крім зернозбиральних 

комбайнів, машин для збирання коренеплодів 

або бульбоплодів, силосозбиральних комбайнів і 
комбайнів для # винограду) 

28.30.91 Збирання • Частини машин для # й обмолоту врожаю, н. в. і. 
у. 

28.30.91-00.00 Збирання • Частини машин для # й обмолоту врожаю, н. в. і. 
у. 

26.70.17 Збільшення • Фотоспалахи; фотоапаратура для # або 

зменшення; апаратура та устатковання для фото- 

і кінолабораторій; негатоскопи, проекційні 
екрани 

26.70.17-00.00 Збільшення • Фотоспалахи; фотоапаратура для # або 

зменшення; апаратура та устатковання для фото- 

і кінолабораторій; негатоскопи, проекційні 
екрани 

25.40.9 Зброї • Роботи субпідрядні як частина виробництва # та 

боєприпасів 

25.40.11 Зброї • Зброя бойова, крім револьверів, пістолетів, мечів 

і подібної # 

25.40.11-00.00 Зброї • Зброя бойова, крім пістолетів, револьверів, мечів 

і подібної # 

25.40.12-30.00 Зброї • Револьвери та пістолети (крім військової 
вогнепальної #, автоматичних пістолетів, 

пристроїв запускання сигнальних ракет, 
пістолетів і револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для гуманного забою 

тварин, що стріляють стрижнями, зброї, яку 

заряджають з дула, пружинних пневматичних 

або газових рушниць, імітаційної зброї) 
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25.40.12-30.00 Зброї • Револьвери та пістолети (крім військової 
вогнепальної зброї, автоматичних пістолетів, 

пристроїв запускання сигнальних ракет, 
пістолетів і револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для гуманного забою 

тварин, що стріляють стрижнями, #, яку 

заряджають з дула, пружинних пневматичних 

або газових рушниць, імітаційної зброї) 

25.40.12-30.00 Зброї • Револьвери та пістолети (крім військової 
вогнепальної зброї, автоматичних пістолетів, 

пристроїв запускання сигнальних ракет, 
пістолетів і револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для гуманного забою 

тварин, що стріляють стрижнями, зброї, яку 

заряджають з дула, пружинних пневматичних 

або газових рушниць, імітаційної #) 

25.40.12-50.00 Зброї • Дробовики-рушниці, ґвинтівки, карабіни та 
зброя, яку заряджають з дула (зокрема рушниці 
для полювання на качок (рушниці для 

плоскодонок), комбіновані рушниці з 
взаємозамінним гладким і нарізним стволом, 

зброя спортивна, виконана у формі палиці), крім 

військової вогнепальної # 

25.40.12-70.00 Зброї • Зброя вогнепальна, яка стріляє вибуховими 

зарядами, н. в. і. у. (крім військової вогнепальної 
#) 

25.40.14 Зброї • Частини бойової та іншої # 

25.40.14-00.00 Зброї • Частини бойової та іншої # 

25.40.99 Зброї • Роботи субпідрядні як частина виробництва # та 

боєприпасів 

25.40.99-00.00 Зброї • Роботи субпідрядні як частина виробництва # та 

боєприпасів 

26.70.23-10.00 Зброї • Приціли телескопічні для #; перископи; труби 

оптичні 

33.11.14 Зброї • Ремонтування та технічне обслуговування # й 

боєприпасів 

33.11.14-00.00 Зброї • Ремонтування та технічне обслуговування # й 

боєприпасів 

25.4 Зброя • # та боєприпаси 

25.40 Зброя • # та боєприпаси 

25.40.1 Зброя • # та боєприпаси, та їхні частини 

25.40.11 Зброя • # бойова, крім револьверів, пістолетів, мечів і 
подібної зброї 
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25.40.11-00.00 Зброя • # бойова, крім пістолетів, револьверів, мечів і 
подібної зброї 

25.40.12 Зброя • Револьвери, пістолети, небойова вогнепальна # 

та подібні пристрої 

25.40.12-50.00 Зброя • Дробовики-рушниці, ґвинтівки, карабіни та #, 

яку заряджають з дула (зокрема рушниці для 

полювання на качок (рушниці для плоскодонок), 

комбіновані рушниці з взаємозамінним гладким 

і нарізним стволом, зброя спортивна, виконана у 

формі палиці), крім військової вогнепальної 
зброї 

25.40.12-50.00 Зброя • Дробовики-рушниці, ґвинтівки, карабіни та 
зброя, яку заряджають з дула (зокрема рушниці 
для полювання на качок (рушниці для 

плоскодонок), комбіновані рушниці з 
взаємозамінним гладким і нарізним стволом, # 

спортивна, виконана у формі палиці), крім 

військової вогнепальної зброї 

25.40.12-70.00 Зброя • # вогнепальна, яка стріляє вибуховими 

зарядами, н. в. і. у. (крім військової вогнепальної 
зброї) 

25.40.12-90.00 Зброя • # інша (рушниці та пістолети пружинні, 
пневматичні чи газові, кийки), крім військової 
призначеності 

25.71.15 Зброя • Мечі, шпаги, багнети, списи й подібна холодна # 

та її частини 

25.71.15-00.00 Зброя • Мечі, шпаги, багнети, списи й подібна холодна # 

та її частини 

32.40.39-20.00 Зброя • інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім наборів 

для складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим моторчиком; # 

іграшкова 

28.29.32 Зважувальне • Устатковання # та ваги для зважування людей і 
побутової призначеності 

28.29.32-00.00 Зважувальне • Устатковання # та ваги для зважування людей і 
побутової призначеності 

28.29.83 Зважувальних • Частини каландрів або інших валкових машин; 

частини машин для розбризкування, частини ваг 
і # машин 

28.29.3 Зважування • Устатковання для # та вимірювання промислове, 
побутове та іншої призначеності 
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28.29.31 Зважування • Устатковання для # промислової призначеності; 
ваги для безперервного зважування виробів на 
конвеєрах; ваги, зрегульовані на постійну масу, 

та ваги для скидання вантажу визначеної маси 

28.29.31 Зважування • Устатковання для зважування промислової 
призначеності; ваги для безперервного # виробів 

на конвеєрах; ваги, зрегульовані на постійну 

масу, та ваги для скидання вантажу визначеної 
маси 

28.29.31-30.00 Зважування • Ваги для безперервного # виробів на конвеєрах 

28.29.32 Зважування • Устатковання зважувальне та ваги для # людей і 
побутової призначеності 

28.29.32-00.00 Зважування • Устатковання зважувальне та ваги для # людей і 
побутової призначеності 

28.29.39 Зважування • Устатковання для # та вимірювання, інше 

28.29.39-10.00 Зважування • Прилади контролювання маси та прилади 

контрольні автоматичні з максимальною масою 

# не більше ніж 5000 кг 

28.29.39-30.00 Зважування • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та інші 
механізми для # (крім ваг магазинних, 

персональних, побутових, ваг для безперервного 

зважування виробів на конвеєрах; ваг. 
відрегульованих на постійну масу, та ваг, 
чутливістю не більше ніж 5 кг) 

28.29.39-30.00 Зважування • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та інші 
механізми для зважування (крім ваг магазинних, 

персональних, побутових, ваг для безперервного 

# виробів на конвеєрах; ваг, відрегульованих на 
постійну масу, та ваг, чутливістю не більше ніж 

5 кг) 

28.29.39-50.00 Зважування • Терези магазинні неавтоматичні з 
максимальною масою # не більше ніж 30 кг 

28.29.83-20.00 Зважування • Гирі до будь-яких ваг або терезів; частини 

устатковання для # (крім терезів чутливістю не 
менше ніж 5 сантиграм) 

28.29-39-30.00 Зважування • Прилади для # та маркування запакованих 

товарів, ваги мостові та інші механізми для 

зважування (крім ваг магазинних, персональних; 

побутових, ваг для безперервного зважування 

виробів на конвеєрах; ваг, відрегульованих на 
постійну масу, та ваг, чутливістю не більше ніж 

5 кг) 

33.20.29-60.00 Зважування • Монтування машин і апаратури загальної 
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призначеності для #, фільтрування, 

дистилювання, пакування, наливання у пляшки. 

Розбризкування, каландрів апаратів 

пароструминних і піскоструминних 

25.93.13-20.00 Зварені • Решітки, сітки та огорожі, # в точках перетину, 

виготовлені з дроту діаметром не менше ніж 3 

мм, з площею вічка 100 см2 (зокрема з 
паперовою підкладкою, використовувані для 

цементування та оштукатурювання) 

25.93.13-30.00 Зварені • Решітки, сітки та огорожі, # в точках перетину, 

виготовлені з дроту діаметром менше ніж 3 мм 

(зокрема з паперовою підкладкою, 

використовувані для цементування та 
оштукатурювання) 

25.93.13-43.00 Зварені • Сита дротяні, решітки, сітки та огорожі, плетені, 
не # в точках перетину (крім покритих 

пластмасами) 

25.93.13-45.00 Зварені • Сита дротяні, решітки, сітки й огорожі, плетені, 
не # в точках перетину, покриті пластмасами 

25.93.17-23.00 Зварними • Ланцюги зі # ланками, інші (крім ланцюгів з 
розпірками), із заліза чи сталі, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу складового 

елемента не більше ніж 16 мм 

25.93.17-25.00 Зварними • Ланцюги зі # ланками, інші (крім ланцюгів з 
розпірками), із заліза чи сталі, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу складового 

елемента більше ніж 16 мм 

25.93.17-50.00 Зварними • Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних 

ланцюгів, ланцюгів проти ковзання, ланцюгів з 
розпірками та ланцюгів зі # ланками (ланцюгів 

до бензопил), або інших виробів, у яких 

ланцюги відіграють допоміжну роль, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

24.10.74 Зварні • Палі шпунтові та # профілі, зі сталі 

24.10.74-20.00 Зварні • Профілі # та холодного формування, зі сталі 

24.20.2 Зварні • Труби та трубки #, круглого поперечного 

перерізу, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 

мм, зі сталі 

24.20.21 Зварні • Труби для нафто- та газопроводів, #, 

зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 

24.20.21-10.00 Зварні • Труби для нафто- та газопроводів, #, 

прямошовні, зовнішнього діаметра більше ніж 

406,4 мм, зі сталі 
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24.20.21-50.00 Зварні • Труби для нафто- та газопроводів, #, інші, ніж 

прямошовні, зовнішнього діаметра більше ніж 

406,4 мм, зі сталі 

24.20.22 Зварні • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових і газових свердловин, #, 

зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 

24.20.22-00.00 Зварні • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових та газових свердловин, #, 

зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 

24.20.23 Зварні • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

#, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі, інші 

24.20.23-00.00 Зварні • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

#, зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі, інші 

24.20.31 Зварні • Труби для нафто- та газопроводів, #. 

зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм; зі 
сталі 

24.20.31-10.00 Зварні • Труби для нафто- та газопроводів, #, 

прямошовні чи зі спіральним швом, зовнішнього 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої 
сталі 

24.20.31-50.00 Зварні • Труби для нафто- та газопроводів, #, 

прямошовні чи зі спіральним швом; зовнішнього 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, 
ніж нержавка сталь 

24.20.32 Зварні • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових і газових свердловим #, 

зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 

24.20.32-10.00 Зварні • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових і газових свердловин, #, 

зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, з 
нержавкої сталі 

24.20.32-50.00 Зварні • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових і газових свердловин, #, 

зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.33 Зварні • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

#, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, 

зі сталі, інші 

24.20.33-10.00 Зварні • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

#, зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, 
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з нержавкої сталі (крім труб для нафто- та 
газопроводів і обсадних, помпово-компресорних 

і бурильних труб, для буріння нафтових і 
газових свердловин) 

24.20.33-40.00 Зварні • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

прецизійні, #, зовнішнього діаметра не більше 
ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.34 Зварні • Труби та трубки некруглого поперечного 

перерізу, #, зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі 

27.11.50-70.00 Зварювальних • Перетворювачі статичні (крім полікристалічних 

напівпровідників, перетворювачів до 

зварювального устатковання без # головок або 

приладдя, пристроїв для заряджання 

акумуляторів, випрямлячів, інверторів) 

27.11.50-70.00 Зварювального • Перетворювачі статичні (крім полікристалічних 

напівпровідників, перетворювачів до # 

устатковання без зварювальних головок або 

приладдя, пристроїв для заряджання 

акумуляторів, випрямлячів, інверторів) 

24.20.34-30.00 Зварювання • Труби та трубки з квадратним або прямокутним 

поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки не 
більше ніж 2 мм гарячого чи холодного 

формування та #, зі сталі іншої, ніж нержавка 
сталь 

24.20.33-70.00 Зварювання • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

гарячого чи холодного формування та #, 

зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.34-10.00 Зварювання • Труби та трубки некруглого поперечного 

перерізу, гарячого чи холодного формування та 

#, з нержавкої сталі 

24.20.34-50.00 Зварювання • Труби та трубки з квадратним або прямокутним 

поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки 

більше ніж 2 мм, гарячого чи холодного 

формування та #, зі сталі іншої, ніж нержавка 
сталь 

24.20.34-70.00 Зварювання • Труби та трубки некруглого поперечного 

перерізу іншого, ніж квадратний або 

прямокутний, гарячого чи холодного 

формування та #, зі сталі іншої, ніж нержавка 
сталь 

24.20.40-50.00 Зварювання • Коліна, вузли, муфти, втулки та інші фітинги 

для # встик для труб і трубок зі сталі (крім 

виливаних фітингів) 
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24.20.40-73.00 Зварювання • Коліна й вузли для # встик для труб і трубок зі 
сталі (крім виливаних фітингів) 

24.20.40-75.00 Зварювання • Фітинги для # встик для труб і трубок, інші 
коліна та вузли зі сталі (крім виливаних 

фітингів) 

25.93.15-10.00 Зварювання • Електроди з покривом для електродугового # з 
недорогоцінних металів 

25.93.15-30.00 Зварювання • Дріт електродний для електродугового #, з 
недорогоцінних металів (крім дроту та прутків із 
трубчатим припоєм, припоєм зі сплаву з умістом 

не менше ніж 2 мас. % будь-якого дорогоцінного 

металу) 

25.93.15-50.00 Зварювання • Прутки з покривом з недорогоцінних металів і 
електродний дріт, призначені для паяння, паяння 

твердим припоєм або газового # (крім дроту та 

прутків із трубчатим припоєм зі сплаву з 
умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого 

дорогоцінного металу) 

27.90.3 Зварювання • Устатковання для паяння м'якими та твердими 

припоями чи #, машини й апарати для 

поверхневого термообробляння та гарячого 

напилення, електричні 

27.90.31 Зварювання • Машини й апарати для паяння м'якими та 
твердими припоями чи #, електричні; машини й 

апарати для гарячого напилення металів або 

металокераміки, електричні 

27.90.31-18.00 Зварювання • Машини й апарати електричні для # чи паяння 

(крім паяльників і паяльних пістолетів) 

27.90.31-45.00 Зварювання • Машини й апарати електричні для # металів 

опором 

27.90.31-54.00 Зварювання • Машини електричні цілком або частково 

автоматичні для дугового # металів (крім 

плазмодугового) 

27.90.31-63.00 Зварювання • Машини, інші, для дугового # з покритими 

електродами 

27.90.31-72.00 Зварювання • Машини, інші, для # захищеною дугою 

27.90.31-81.00 Зварювання • Машини й апарати для # чи розпилювання 

металу, н. в. і. у. 

27.90.31-90.00 Зварювання • Машини й апарати для # опором пластмас 

27.90.31-99.00 Зварювання • Машини й апарати для # (крім машин і апаратів 

для зварювання опором пластмас, для дугового 

чи плазмодугового зварювання, для 

термообробляння металів) 
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27.90.31-99.00 Зварювання • Машини й апарати для зварювання (крім машин 

і апаратів для # опором пластмас, для дугового 

чи плазмодугового зварювання, для 

термообробляння металів) 

27.90.31-99.00 Зварювання • Машини й апарати для зварювання (крім машин 

і апаратів для зварювання опором пластмас, для 

дугового чи плазмодугового #, для 

термообробляння металів) 

27.90.32 Зварювання • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння м'якими та твердими припоями чи #, 

електричних машин і апаратів для гарячого 

напилення металів або металокераміки 

27.90.32-00.00 Зварювання • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння м'якими та твердими припоями чи #, 

електричних машин і апаратів для гарячого 

напилення металів або металокераміки 

28.29.7 Зварювання • Машини й апарати неелектричні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи # та частини 

до них; машини та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.70 Зварювання • Машини й апарати неелектричні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи # та частини 

до них; машини та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.70-20.00 Зварювання • Пальники газові з дуттям, ручні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи # (крім 

машин електричних, лазерних, іншого 

світлового чи фотонного випромінювання, 

магнітноімпульсних або плазмодугових) 

28.29.70-90.00 Зварювання • Машини й апарати для паяння м'якими та 
твердими припоями, # чи для поверхневого 

термообробляння (крім ручних газових 

пальників з дуттям і електричних машин і 
апаратів) 

28.29.86 Зварювання • Частини машин і апаратів неелектричних для 

паяння м'якими та твердими припоями чи #; 

машин і пристроїв для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.86-00.00 Зварювання • Частини машин і апаратів неелектричних для 

паяння м'якими та твердими припоями чи #; 

машин і пристроїв для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

25.71.11-90.00 Звичайних • Ножиці звичайні, кравецькі та подібні ножиці й 

леза до них (зокрема леза до # ножиць) 

25.71.11-90.00 Звичайні • Ножиці #, кравецькі та подібні ножиці й леза до 
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них (зокрема леза до звичайних ножиць) 

10.61.31-35.00 Звичайної • Крупи та крупка із # пшениці та спельти 

16.10.10-37.00 Звичайної • Деревина сосни # виду Pinus sylvestris L. 

16.10.10-39.00 Звичайної • Деревина м'яких порід, розпиляна чи розколота 
вздовж, розділена на шари або лущена, 
завтовшки більше ніж 6 мм, зокрема олівцеві 
дощечки завдовжки не більше ніж 125 см і 
завтовшки менше ніж 12,5 мм (крім струганої чи 

шліфованої ялини або # сосни, що має торцеві 
з'єднання) 

23.41.12-10.00 Звичайної • Посуд столовий і кухонний керамічний, інші 
предмети побутової призначеності та предмети 

для туалетних кімнат зі # кераміки 

23.49.12-55.00 Звичайної • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, 

квіткові горщики, ручки й набалдашники, 

таблички для магазинних вивісок і вітрин, 

зволожувачі для радіаторів і обігрівальні 
пристрої, зі # кераміки 

23.49.12-59.00 Звичайної • Вироби керамічні, н. в. і. у. (крім виготовлених з 
порцеляни/фарфору або # кераміки) 

22.23.19-90.00 Зводів • Вироби для будівництва: покриття підлог, стін, 

стель та інших частин будинків; лотки, жолоби, 

поручні, огорожі й подібні вироби, готові 
стелажі для магазинів, підприємств, складських 

приміщень, орнаменти архітектурні, зокрема 

система канелюр, # і фризи, пластмасові, н. в. і. 
у. 

23.49.12-30.00 Зволожувачі • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, 

квіткові горщики, ручки й набалдашники, 

таблички для магазинних вивісок і вітрин, # для 

радіаторів, з порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Зволожувачі • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, 

квіткові горщики, ручки й набалдашники, 

таблички для магазинних вивісок і вітрин, # для 

радіаторів і обігрівальні пристрої, зі звичайної 
кераміки 

28.14.12-33.00 Зворотних • Крани змішувальні до раковин, ванн, біде, 

резервуарів на воду та до подібних пристроїв 

(крім до редукційних, #, запобіжних чи 

випускних клапанів або до мастилогідравлічних 

чи пневматичних силових трансмісій) 

28.14.12-35.00 Зворотних • Крани, вентилі та клапани до раковин, ванн, 
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біде, резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, #, запобіжних 

чи випускних клапанів або до 

мастилогідравлічних чи пневматичних силових 

трансмісій і змішувальних кранів) 

28.14.13-15.00 Зворотних • Клапани керування процесом, інші, до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн або подібних 

пристроїв (крім до редукційних, #, запобіжних 

чи випускних і терморегулювальних клапанів 

або до маслогідравлічних чи пневматичних 

силових трансмісій) 

28.14.11 Зворотні • Клапани редукційні, регулювальні, # та 

запобіжні 

28.14.11-60.00 Зворотні • Клапани # до труб, котлів, резервуарів, цистерн і 
подібних виробів 

29.10.11 Зворотно-

поступальним 

• Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі # рухом поршня, з 
об'ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 

см3 

29.10.11-00.00 Зворотно-

поступальним 

• Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі # рухом поршня, з 
об'ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1000 

см3 

29.10.12 Зворотно-

поступальним 

• Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі # рухом поршня з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3 

29.10.12-00.00 Зворотно-

поступальним 

• Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до моторних 

транспортних засобів, зі # рухом поршня, з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3 

29.10.22-50.00 Зворотно-

поступальним 

• Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням, зі # рухом поршня, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, але не 
більше від 3000 см3 

30.91.31 Зворотно-

поступальним 

• Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі # рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів двигуна не 
більше ніж 1000 см3 

30.91.31-00.00 Зворотно-

поступальним 

• Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі # рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів двигуна не 
більше ніж 1000 см3 
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30.91.32 Зворотно-

поступальним 

• Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі # рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів двигуна 

більше ніж 1000 см3 

30.91.32-00.00 Зворотно-

поступальним 

• Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі # рухом поршня, 

мотоциклетні, з об'ємом циліндрів двигуна 

більше ніж 1000 см3 

26.40.20-90.00 Звук • Приймачі телевізійні, інші, поєднані чи не 
поєднані з радіоприймачем або з пристроєм, 

який записує чи відтворює # або зображення, н. 

в. і. у. 

26.40.5 Звуко- • Частини # та відеоустатковання 

26.40.51 Звуко- • Частини та приладдя # та відеоустатковання 

18.20.1 Звукових • Тиражування # записів 

18.20.10 Звукових • Тиражування # записів 

18.20.10-10.00 Звукових • Тиражування # записів на грамофонних 

платівках 

18.20.10-30.00 Звукових • Тиражування # записів на магнітних стрічках 

завширшки не більше ніж 4 мм 

18.20.10-50.00 Звукових • Тиражування # записів на магнітних стрічках 

завширшки більше ніж 4 мм, але не більше від 

6,5 мм 

18.20.10-70.00 Звукових • Тиражування # записів на компакт-дисках 

18.20.20-50.00 Звукових • Тиражування # записів і відеозаписів на 
магнітних стрічках завширшки більше ніж 6,5 

мм 

18.20.20-70.00 Звукових • Тиражування # записів і відеозаписів на 
відеодисках та інших носіях відеоінформації 
(крім магнітних стрічок) 

26.11.40-10.00 Звукових • Головки зчитування звуку для дисків або #, 

механічно записаних плівок 

26.40.43 Звукових • Підсилювачі # частот електричні; комплекти 

звукопідсилювальні електричні 

26.40.43-59.00 Звукових • Підсилювачі # частот електричні (зокрема 

підсилювачі високоякісного відтворювання), 

крім підсилювачів високих і середніх частот, 
телефонних і вимірювальних підсилювачів 

26.12.2 Звукові • Карти #, відеокарти, мережеві карти та подібні 
карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20 Звукові • Карти #, відеокарти, мережеві карти та подібні 
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карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20-00.00 Звукові • Карти #, відеокарти, мережеві карти та подібні 
карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.40.31 Звуковідтворювальна • Пристрої електропрогравальні, програвачі 
грамплатівок, касетні програвачі та інша # 

апаратура 

26.40.31-00.00 Звуковідтворювальна • Пристрої електропрогравальні, програвачі 
грамплатівок, касетні програвачі та інша # 

апаратура 

25.50.11-34.00 Звуковідтворювальної • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та # 

апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-56.00 Звуковідтворювальної • Пресування холодне сталевих частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та # апаратури, апаратури 

для записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку 

25.50.11-58.00 Звуковідтворювальної • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та # апаратури, апаратури 

для записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.12-90.00 Звуковідтворювальної • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та # апаратури, апаратури 

для записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 
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транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.13-40.00 Звуковідтворювальної • Формування з листового металу (сталі) частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та # апаратури, апаратури 

для записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку 

25.50.13-70.00 Звуковідтворювальної • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та # апаратури, апаратури 

для записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, меблів, 

набивних речей меблів, світильників і 
освітлювального устатковання, складаних 

металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Звуковідтворювальної • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та # апаратури, апаратури 

для записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних з кольорових металів 

25.62.10-09.00 Звуковідтворювальної • Обробляння токарне металевих деталей 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та # апаратури, телевізійної 
відео- та звукозаписувальної й відтворювальної 
апаратури 

27.90.2 Звукової • Панелі індикаторні з пристроями на рідинних 

кристалах або зі світлодіодами; апаратура 
електрична # чи візуальної сигналізації 

27.90.20 Звукової • Панелі індикаторні з пристроями на рідинних 

кристалах або зі світлодіодами; апаратура 
електрична # чи візуальної сигналізації 

27.90.20-80.00 Звукової • Апаратура електрична для # чи візуальної 
сигналізації, н. в. і. у. 

29.31.23-50.00 Звукової • Устатковання електричне # сигналізації для 
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мотоциклів і автомобілів 

26.40.32 Звукозаписувальна • Магнітофони та інша # апаратура 

26.40.32-00.00 Звукозаписувальна • Магнітофони та інша # апаратура 

25.50.11-34.00 Звукозаписувальної • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, # та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-56.00 Звукозаписувальної • Пресування холодне сталевих частин 

електричних машин і устатковання, # та 
звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку 

25.50.11-58.00 Звукозаписувальної • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, # та 
звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, Інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.12-90.00 Звукозаписувальної • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, # та 
звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.13-40.00 Звукозаписувальної • Формування з листового металу (сталі) частин 

електричних машин і устатковання, # та 
звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 
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записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку 

25.50.13-70.00 Звукозаписувальної • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, # та 
звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту літальних апаратів, меблів, набивних 

речей меблів, світильників і освітлювального 

устатковання, складаних металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Звукозаписувальної • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, # та 
звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних з кольорових металів 

25.62.10-09.00 Звукозаписувальної • Обробляння токарне металевих деталей 

електричних машин і устатковання, # та 
звуковідтворювальної апаратури, телевізійної 
відео- та звукозаписувальної й відтворювальної 
апаратури 

25.62.10-09.00 Звукозаписувальної • Обробляння токарне металевих деталей 

електричних машин І устатковання; 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, телевізійної відео- та # й 

відтворювальної апаратури 

22.29.91-27.00 Звукознімача • Виготовляння пластмасових деталей до 

програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, 

магнітофонів, іншої апаратури для записування 

чи відтворювання звуку або зображення, крім 

головок # 

26.40.51-50.00 Звукознімачів • Каміння дорогоцінне та напівдорогоцінне для 

голок # 

23.99.19-30.00 Звукоізоляційних • Суміші та вироби з тепло- і # матеріалів, н. в. і. 
у. 

26.40.43 Звукопідсилювальні • Підсилювачі звукових частот електричні; 
комплекти # електричні 

26.40.43-70.00 Звукопідсилювальні • Комплекти # електричні (зокрема системи з 
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мікрофоном і гучномовцем для публічних 

виступів) 

18.20.30-30.00 Звуку • Тиражування магнітних стрічок із записаними 

даними чи командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім записів # чи зображення), 

завширшки не більше ніж 4 мм 

18.20.30-50.00 Звуку • Тиражування магнітних стрічок із записаними 

даними чи командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім записів # чи зображення), 

завширшки більше ніж 4 мм 

18.20.30-70.00 Звуку • Тиражування комп'ютерних носіїв із записаними 

даними або командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім магнітних стрічок, записів # та 

зображення) 

22.29.91-27.00 Звуку • Виготовляння пластмасових деталей до 

програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, 

магнітофонів, іншої апаратури для записування 

чи відтворювання # або зображення, крім 

головок звукознімача 

22.29.91-93.00 Звуку • Виготовляння пластмасових деталей до 

електричних машин і устатковання, апаратури 

для записування та відтворювання #, апаратури 

для записування й відтворювання зображення та 
звуку на телебаченні 

22.29.91-93.00 Звуку • Виготовляння пластмасових деталей до 

електричних машин і устатковання, апаратури 

для записування та відтворювання звуку, 

апаратури для записування й відтворювання 

зображення та # на телебаченні 

25.50.11-34.00 Звуку • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та #, засобів наземного транспорту, 

літальних апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-56.00 Звуку • Пресування холодне сталевих частин 

електричних машин і устатковання, 
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звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та # 

25.50.11-58.00 Звуку • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та #, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.12-90.00 Звуку • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та #, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.13-40.00 Звуку • Формування з листового металу (сталі) частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та # 

25.50.13-70.00 Звуку • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та #, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 

складаних металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Звуку • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 
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відтворювання телевізійного зображення та #, 

засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних з кольорових металів 

26.11.40-10.00 Звуку • Головки зчитування # для дисків або звукових, 

механічно записаних плівок 

26.30.23 Звуку • Апарати телефонні та апаратура, інші, для 

передавання та приймання #, зображення чи 

іншої інформації, зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, локальною 

чи глобальною мережею) 

26.30.23-70.00 Звуку • Апарати для передавання та приймання #, 

зображення чи іншої інформації, зокрема 
апаратура для обміну інформацією мережею 

проводового чи безпроводового зв'язку 

(наприклад, локальною чи глобальною 

мережею), інші, ніж апарати для передавання чи 

приймання підтипу 26.20.16-40.00 та 

підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 

20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 

26.30.13, 26.40.33, 26.70,13, 28.23.21, 28.23.22 

26.40.2 Звуку • Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з 
радіоприймачами або пристроями для 

записування та відтворювання # й зображення 

26.40.3 Звуку • Апаратура для записування та відтворювання # 

й зображення 

26.40.12-70.00 Звуку • Радіоприймачі до моторних транспортних 

засобів з пристроями для записування чи 

відтворювання # 

26.40.20 Звуку • Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з 
радіоприймачами або пристроями для 

записування та відтворювання # й зображення 

32.20.14 Звуку • Інструменти музичні (зокрема клавішні) з 
електричною генерацією чи електричним 

підсиленням # 

32.20.14-00.00 Звуку • Інструменти музичні (зокрема клавішні) з 
електричною генерацією чи електричним 

підсиленням # 

26.3 Зв'язку • Апаратура # 

26.30 Зв'язку • Апаратура # 

26.30.2 Зв'язку • Апаратура електрична для проводового 

телефонного чи телеграфного #; відеофони 
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26.30.3 Зв'язку • Частини електричної апаратури для телефонного 

чи телеграфного # 

26.30.9 Зв'язку • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

апаратури # 

26.30.22 Зв'язку • Телефони для мереж стільникового # чи інших 

мереж безпроводового зв'язку 

26.30.22 Зв'язку • Телефони для мереж стільникового зв'язку чи 

інших мереж безпроводового # 

26.30.22-00.00 Зв'язку • Телефони для мереж стільникового # чи інших 

мереж безпроводового зв'язку 

26.30.22-00.00 Зв'язку • Телефони для мереж стільникового зв'язку чи 

інших мереж безпроводового # 

26.30.23 Зв'язку • Апарати телефонні та апаратура, інші, для 

передавання та приймання звуку, зображення чи 

іншої інформації, зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового # (наприклад, локальною чи 

глобальною мережею) 

26.30.23-10.00 Зв'язку • Станції базові безпроводового # 

26.30.23-70.00 Зв'язку • Апарати для передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої інформації, зокрема 
апаратура для обміну інформацією мережею 

проводового чи безпроводового # (наприклад, 

локальною чи глобальною мережею), інші, ніж 

апарати для передавання чи приймання підтипу 

26.20.16-40.00 та підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 

20.40.20, 20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 

26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 28.23.21, 

28.23.22 

26.30.30 Зв'язку • Частини електричної апаратури для телефонного 

чи телеграфного # 

26.30.30-00.00 Зв'язку • Частини електричної апаратури для телефонного 

чи телеграфного # 

26.30.99 Зв'язку • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

апаратури # 

26.30.99-00.00 Зв'язку • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

апаратури # 

26.40.4 Зв'язку • Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна 
для радіотелефонного та радіотелеграфного # 

26.40.44 Зв'язку • Апаратура приймальна для радіотелефонного та 
радіотелеграфного #, н. в. і. у. 

26.40.44-00.00 Зв'язку • Апаратура приймальна для радіотелефонного та 
радіотелеграфного #, н. в. і. у. 



стор. 1106 з 1807  

27.11.50-40.00 Зв'язку • Джерела живлення до апаратури #, 

автоматичних машин для обробляння даних і 
пристроїв до них 

26.20.18 Зв'язок • Пристрої, що виконують дві чи більше з таких 

функцій: друкування, сканування, копіювання, 

факсимільний # 

26.20.18-00.00 Зв'язок • Пристрої, що виконують дві чи більше з таких 

функцій: друкування, сканування, копіювання, 

факсимільний # 

20.59.57-40.00 Зв'язувальними • Карбіди металів неагломеровані, змішані між 

собою або з іншими металевими # речовинами 

23.65.11 Зв'язувальними • Плити, блоки й подібні вироби з рослинних 

волокон, соломи, відходів деревини, 

агломеровані з мінеральними # речовинами 

23.65.11-00.00 Зв'язувальними • Плити, блоки та подібні вироби з рослинних 

волокон, соломи, відходів деревини, 

агломеровані з мінеральними # речовинами 

23.65.12-20.00 Зв'язувальних • Вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами 

целюлози чи з подібних сумішей волокон 

(азбесту, целюлози або інших рослинних 

волокон, синтетичних полімерів, скляних чи 

металевих волокон) і цементу або інших 

гідравлічних # речовин з умістом азбесту 

23.65.12-40.00 Зв'язувальних • Листи, панелі, плитка та подібні вироби з 
цементу з волокнами целюлози чи з подібних 

сумішей волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних полімерів, 

скляних чи металевих волокон) і цементу або 

інших гідравлічних # речовин, без умісту 

азбесту 

23.65.12-60.00 Зв'язувальних • Труби, трубки та фітинги для труб і трубок з 
цементу з волокнами целюлози чи з подібних 

сумішей волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних полімерів, 

скляних чи металевих волокон) і цементу або 

інших гідравлічних # речовин, без умісту 

азбесту 

23.65.12-80.00 Зв'язувальних • Вироби з цементу з волокнами целюлози чи з 
подібних сумішей волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних полімерів, 

скляних чи металевих волокон) і цементу або 

інших гідравлічних # речовин, без умісту 

азбесту (крім листів, панелей, плитки й подібних 

виробів, зокрема труб, трубок і фітингів для 

труб і трубок) 

23.99.13 Зв'язувальної • Суміші бітумінозні на основі природного та 
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штучного каменю та бітуму, природного 

асфальту чи подібної речовини як # речовини 

23.99.13-10.00 Зв'язувальної • Суміші бітумінозні на основі природного та 
штучного наповнювача й бітуму чи природного 

асфальту як # речовини 

22.29.22-30.00 Згорнених • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка та інші 
пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з 
подальшим обробленням, обробленням поверхні 
чи надання форми внаслідок нарізання, крім # у 

рулони, завширшки не більше ніж 20 см, 

прямокутних і квадратних 

22.29.91-10.00 Згоряння • Виготовляння пластмасових деталей до машин і 
механічних пристроїв, крім поршневих двигунів 

внутрішнього #, газових турбін 

27.11.10-30.00 Згоряння • Двигуни постійного струму потужністю більше 

ніж 37,5 Вт, але не більше від 750 Вт (крім 

стартерних електродвигунів для двигунів 

внутрішнього #) 

27.11.10-53.00 Згоряння • Двигуни постійного струму потужністю більше 

ніж 0,75 кВт, але не більше від 7,5 кВт (крім 

стартерних електродвигунів для двигунів 

внутрішнього #) 

27.11.10-55.00 Згоряння • Двигуни постійного струму потужністю більше 

ніж 7,5 кВт, але не більше від 75 кВт (крім 

стартерних електродвигунів для двигунів 

внутрішнього #) 

27.11.10-70.00 Згоряння • Двигуни постійного струму потужністю більше 

ніж 75 кВт, але не більше від 375 кВт (крім 

стартерних електродвигунів для двигунів 

внутрішнього #) 

27.11.10-90.00 Згоряння • Двигуни та генератори постійного струму 

потужністю більше ніж 375 кВт (крім 

стартерних електродвигунів для двигунів 

внутрішнього #) 

27.11.31 Згоряння • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього # із запалюванням від стиснення 

27.11.31-10.00 Згоряння • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього # із запалюванням від стиснення, 

потужністю не більше ніж 75 кВ•А 

27.11.31-30.00 Згоряння • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього # із запалюванням від стиснення, 

потужністю більше ніж 75 кВ•А, але не більше 
від 375 кВ•А 

27.11.31-50.00 Згоряння • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього # із запалюванням від стиснення, 



стор. 1108 з 1807  

потужністю більше ніж 375 кВ•А, але не більше 
від 75С кВ•А 

27.11.31-70.00 Згоряння • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього # із запалюванням від стиснення, 

потужністю більше ніж 750 кВ•А 

27.11.32 Згоряння • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього # з іскровим запалюванням; 

установки генераторні, інші; перетворювачі 
електричні обертові 

27.11.32-33.00 Згоряння • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього # з іскровим запалюванням 

потужністю не більше ніж 7,5 кВ•А 

27.11.32-35.00 Згоряння • Установки генераторні з поршневими двигунами 

внутрішнього # з іскровим запалюванням 

потужністю більше ніж 7,5 кВ•А 

27.11.32-50.00 Згоряння • Установки генераторні (крім двигунів 

поршневих внутрішнього # з іскровим 

запалюванням або запалюванням від стиснення) 

28.11.12 Згоряння • Двигуни внутрішнього # з іскровим 

запалюванням до морських суден; двигуни, інші 

28.11.12-00.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # з іскровим 

запалюванням до морських суден; двигуни, інші 

28.11.13 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням, інші 

28.11.13-11.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) тягові суднові потужністю не 

більше ніж 200 кВт 

28.11.13-15.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) тягові суднові потужністю більше 
ніж 200 кВт, але не більше від 1000 кВт 

28.11.13-19.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) тягові суднові потужністю більше 
ніж 1000 кВт 

28.11.13-20.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) для рейкового транспорту 

28.11.13-31.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю не більше ніж 15 кВт 
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28.11.13-33.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 15 кВт, але не більше від 

30 кВт 

28.11.13-35.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 30 кВт, але не більше від 

50 кВт 

28.11.13-37.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 50 кВт, але не більше від 

100 кВт 

28.11.13-53.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 100 кВт, але не більше 
від 200 кВт 

28.11.13-55.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 200 кВт, але не більше 
від 300 кВт 

28.11.13-57.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 300 кВт, але не більше 
від 500 кВт 

28.11.13-73.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової призначеності 
потужністю більше ніж 500 кВт, але не більше 
від 1000 кВт 

28.11.13-75.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи 

напівдизелі) промислової піризначеності 
потужністю більше ніж 1000 кВт 

28.11.41 Згоряння • Частини двигунів внутрішнього # з іскровим 

запалюванням, крім частин двигунів до літаків 

28.11.41-00.00 Згоряння • Частини двигунів внутрішнього # з іскровим 

запалюванням, крім частин двигунів до літаків 

28.13.11-65.00 Згоряння • Помпи паливні, масляні або для 

охолоджувальних рідин для двигунів 

внутрішнього # 
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28.22.12-50.00 Згоряння • Лебідки та кабестани з 
урухомлювачем/приводом від поршневого 

двигуна внутрішнього # чи з електродвигуном 

(крім призначених для підіймання транспортних 

засобів) 

28.22.12-70.00 Згоряння • Лебідки та кабестани, інші (крім призначених 

для підіймання транспортних засобів, без 
електродвигуна та без урухомлювача/приводу 

від поршневого двигуна внутрішнього #) 

28.25.14-10.00 Згоряння • Устатковання та пристрої для фільтрування чи 

очищування повітря (крім повітряних фільтрів 

до двигунів внутрішнього #) 

28.25.14-20.00 Згоряння • Устатковання та пристрої для фільтрування чи 

очищування газів вологим способом (крім 

повітряних фільтрів до двигунів внутрішнього #, 

устатковання та пристроїв для фільтрування чи 

очищування повітря) 

28.25.14-40.00 Згоряння • Устатковання та пристрої для фільтрування чи 

очищування газів за допомогою каталітичного 

процесу (крім повітряних фільтрів до двигунів 

внутрішнього #, устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування повітря) 

28.29.12-70.00 Згоряння • Устатковання й апарати для відокремлювання 

твердих частинок від рідин або очищування 

рідин (крім призначених для води та напоїв, 

центрифуг і відцентрових сушарок, мастильних 

або паливних фільтрів до двигунів внутрішнього 

#) 

28.29.13 Згоряння • Фільтри мастильні, паливні та всмоктувальні 
повітряні до двигунів внутрішнього # 

28.29.13-30.00 Згоряння • Фільтри мастильні чи паливні до двигунів 

внутрішнього # 

28.29.13-50.00 Згоряння • Фільтри всмоктувальні повітряні до двигунів 

внутрішнього # 

29.10.1 Згоряння • Двигуни внутрішнього # до моторних 

транспортних засобів 

29.10.11 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з іскровим 

запалюванням до моторних транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна не більше 
ніж 1000 см3 

29.10.11-00.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з іскровим 

запалюванням до моторних транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна не більше 



стор. 1111 з 1807  

ніж 1000 см3 

29.10.12 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з іскровим 

запалюванням до моторних транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1000 см3 

29.10.12-00.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з іскровим 

запалюванням до моторних транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1000 см3 

29.10.13 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням до моторних 

транспортних засобів 

29.10.13-00.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з 
компресійним запалюванням до моторних 

транспортних засобів 

29.10.21 Згоряння • Автомобілі з двигуном внутрішнього # з 
іскровим запалюванням, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1500 см3, нові 

29.10.21-00.00 Згоряння • Автомобілі з двигуном внутрішнього # з 
іскровим запалюванням, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1500 см3, нові 

29.10.22 Згоряння • Автомобілі з двигуном внутрішнього # з 
іскровим запалюванням, з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1500 см3, нові 

29.10.22-50.00 Згоряння • Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього # з іскровим запалюванням, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 3000 см3 

29.10.23 Згоряння • Автомобілі з поршневим двигуном 

внутрішнього # з компресійним запалюванням 

(дизелем або напівдизелем), нові 

29.10.23-53.00 Згоряння • Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього # з компресійним запалюванням 

(дизелем або напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1500 см3, але не більше від 

2500 см3 

29.10.23-55.00 Згоряння • Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього # з компресійним запалюванням 

(дизелем або напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 2500 см3 

29.10.41 Згоряння • Автомобілі вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього # з компресійним запалюванням 
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(дизелем або напівдизелем), нові 

29.10.41-40.00 Згоряння • Автомобілі вантажні з двигуном внутрішнього # 

поршневим, з компресійним запалюванням 

(дизелем або напівдизелем), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т (крім 

автомобілів-самоскидів, призначених для 

використання на бездоріжжі) 

29.10.42 Згоряння • Автомобілі вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього # з іскровим запалюванням; 

автомобілі вантажні, інші, нові 

29.10.42-00.00 Згоряння • Автомобілі вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього # з іскровим запалюванням; 

автомобілі вантажні, інші, нові 

29.31.22-50.00 Згоряння • Генератори для двигунів внутрішнього # 

(зокрема генератори постійного струму та 

генератори змінного струму), крім генераторів 

подвійної дії 

29.31.22-70.00 Згоряння • Устатковання для двигунів внутрішнього #, н. в. 

і. у. 

29.31.30-30.00 Згоряння • Частини електричного устатковання для 

запалювання, генераторів і пристроїв для 

відключення двигунів внутрішнього # 

30.30.11 Згоряння • Двигуни внутрішнього # з іскровим 

запалюванням, авіаційні 

30.30.11-00.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # з іскровим 

запалюванням, авіаційні 

30.30.15 Згоряння • Частини авіаційних двигунів внутрішнього # з 
іскровим запалюванням 

30.30.15-00.00 Згоряння • Частини авіаційних двигунів внутрішнього # з 
іскровим запалюванням 

30.91.3 Згоряння • Двигуни внутрішнього # мотоциклетні 

30.91.11 Згоряння • Мотоцикли та велосипеди з допоміжним 

поршневим двигуном внутрішнього # з робочим 

об'ємом циліндрів не більше ніж 50 см3 

30.91.11-00.00 Згоряння • Мотоцикли та велосипеди з допоміжним 

поршневим двигуном внутрішнього # з робочим 

об'ємом циліндрів не більше ніж 50 см3 

30.91.12 Згоряння • Мотоцикли з поршневим двигуном 

внутрішнього # з робочим об'ємом циліндрів 

більше ніж 50 см3 

30.91.12-00.00 Згоряння • Мотоцикли з поршневим двигуном 

внутрішнього # з робочим об'ємом циліндрів 

більше ніж 50 см3 
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30.91.31 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з іскровим 

запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1000 см3 

30.91.31-00.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з іскровим 

запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1000 см3 

30.91.32 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з іскровим 

запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1000 см3 

30.91.32-00.00 Згоряння • Двигуни внутрішнього # поршневі з іскровим 

запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1000 см3 

25.30.11-10.00 Здатних • Котли водотрубні (крім водогрійних котлів 

центрального опалення, # виробляти пару 

низького тиску) 

25.30.11-50.00 Здатних • Котли парогенерувальні (зокрема котли 

комбіновані), крім водогрійних котлів 

центрального опалення, # виробляти пару 

низького тиску), водотрубних котлів 

25.30.11-70.00 Здатних • Котли водяні з пароперегрівом (крім 

водогрійних котлів центрального опалення, # 

виробляти пару низького тиску) 

32.50.21-30.00 Здатностей • Апаратура для механотерапії, апаратура 

масажна; апаратура для психологічних тестів на 
визначання # (крім апаратури стаціонарної для 

механотерапії взагалі) 

16.21.1 Здерев'янілих • Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні 
вироби з шаруватої деревини; плити 

деревностружкові й подібні плити з деревини чи 

з інших # матеріалів 

16.21.13 Здерев'янілих • Плити деревностружкові й подібні плити з 
деревини чи з інших # матеріалів 

16.21.13-50.00 Здерев'янілих • Плити деревностружкові й подібні плити зі # 

матеріалів (крім деревини) 

16.21.14 Здерев'янілих • Плити деревноволокнисті з деревини чи інших # 

матеріалів 

16.21.14-23.00 Здерев'янілих • Плити деревноволокнисті середньої густини 

(MDF), з деревини чи інших # матеріалів, з 
доданням чи без додання смол або інших 

сполучних органічних речовин, завтовшки не 
більше ніж 5 мм 
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16.21.14-26.00 Здерев'янілих • Плити деревноволокнисті середньої густини 

(MDF), з деревини чи інших # матеріалів, з 
доданням або без додання смол чи інших 

сполучних органічних речовин, завтовшки 

більше ніж 5 мм, але не більше від 9 мм 

16.21.14-29.00 Здерев'янілих • Плити деревноволокнисті середньої густини 

(MDF), з деревини чи інших # матеріалів, з 
доданням або без додання смол чи інших 

сполучних органічних речовин, завтовшки 

більше ніж 9 мм 

16.21.14-43.00 Здерев'янілих • Плити деревноволокнисті (крім плит 
деревноволокнистих середньої густини (MDF)), 

з деревини чи інших # матеріалів, з доданням 

або без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, густиною більше ніж 0,8 

г/см3 

16.21.14-46.00 Здерев'янілих • Плити деревноволокнисті (крім плит 
деревноволокнистих середньої густини (MDF)), 

з деревини чи інших # матеріалів, з доданням 

або без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, густиною більше ніж 0,5 

г/см3, але не більше від 0,8 г/см3 

16.21.14-49.00 Здерев'янілих • Плити деревноволокнисті (крім плит 
деревноволокнистих середньої густини (MDF)), 

з деревини чи інших # матеріалів, з доданням 

або без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, не більше ніж 0,5 г/см3 

24.31.10-40.00 Здеформовані • Бруски та стрижні із заліза чи нелегованої сталі, 
холодного здеформування або обробляння в 

холодному стані, або не # й не оброблені, н. в. і. 
у. (крім гарячекатаних, гарячеволочильних або 

гарячеекструдованих без подальшого 

обробляння, крім плакування та спресованих 

виробів), інші 

24.31.10-10.00 Здеформування • Бруски та стрижні з нелегованої автоматної 
сталі, без подальшого обробляння, крім 

холодного # або обробляння в холодному стані 
(наприклад, холодного витягування) 

24.31.10-20.00 Здеформування • Бруски та стрижні із заліза чи нелегованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім холодного # 

чи обробляння в холодному стані (наприклад, 

холодного витягування) з часткою вуглецю 

менше ніж 0,25 мас. %, з квадратним або 

поперечним перерізом, крім прямокутного (крім 

виготовлених з автоматної сталі), інші 

24.31.10-30.00 Здеформування • Бруски та стрижні із заліза чи нелегованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім холодного # 
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чи обробляння в холодному стані (наприклад, 

холодного витягування) з часткою вуглецю 

менше ніж 0,25 мас. %, з прямокутним або 

іншим поперечним перерізом, крім квадратного 

(крім виготовлених з автоматної сталі), інші 

24.31.10-40.00 Здеформування • Бруски та стрижні із заліза чи нелегованої сталі, 
холодного # або обробляння в холодному стані, 
або не здеформовані й не оброблені, н. в. і. у. 

(крім гарячекатаних, гарячеволочильних або 

гарячеекструдованих без подальшого 

обробляння, крім плакування та спресованих 

виробів), інші 

24.31.10-50.00 Здеформування • Бруски та стрижні із заліза чи нелегованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім холодного # 

чи обробляння в холодному стані (наприклад, 

холодного витягування) з часткою вуглецю не 

менше ніж 0,25 мас. % (крім вироблених з 
автоматної сталі), інші 

24.31.10-60.00 Здеформування • Кутики, форми та профілі із заліза чи 

нелегованої сталі без подальшого обробляння, 

крім холодного # чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування), крім 

профільованих листів 

24.31.20-10.00 Здеформування • Бруски та стрижні зі швидкорізальної сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного # або 

обробляння в холодному стані, з рівномірним 

подальшим оброблянням, або холодного 

здеформування та з подальшим оброблянням 

(крім брусків і стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); бруски та 
стрижні з кремніємарганцевої сталі, винятково 

холодного здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, зокрема з 
подальшим оброблянням (крім виробів 

гарячекатаних, гарячеволочильних або 

екструдованих, плакованих, напівоброблених, 

виробів пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених у витки) 

24.31.20-10.00 Здеформування • Бруски та стрижні зі швидкорізальної сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування або обробляння в холодному 

стані, з рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного # та з подальшим оброблянням 

(крім брусків і стрижнів спресованих, 

напівоброблених, гарячого катання, 

нерівномірно скручених у витки); бруски та 
стрижні з кремніємарганцевої сталі, винятково 

холодного здеформування чи обробляння в 
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холодному стані або холоднокатані, зокрема з 
подальшим оброблянням (крім виробів 

гарячекатаних, гарячеволочильних або 

екструдованих, плакованих, напівоброблених, 

виробів пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених у витки) 

24.31.20-10.00 Здеформування • Бруски та стрижні зі швидкорізальної сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування або обробляння в холодному 

стані, з рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з подальшим 

оброблянням (крім брусків і стрижнів 

спресованих, напівоброблених, гарячого 

катання, нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої сталі, 
винятково холодного # чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, зокрема з 
подальшим оброблянням (крім виробів 

гарячекатаних, гарячеволочильних або 

екструдованих, плакованих, напівоброблених, 

виробів пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених у витки) 

24.31.20-20.00 Здеформування • Бруски та стрижні з часткою вуглецю 0,9 мас. %, 

але не більше від 1,15 мас. %, хрому 0,5 мас. %, 

але не більше від 2 мас. %, і молібдену не більше 

ніж 0,5 мас. %, винятково холодного # чи 

обробляння в холодному стані (наприклад, 

холодного витягування), крім виробів 

напівоброблених або пласкокатаних, брусків або 

стрижнів гарячекатаних, нерівномірно 

скручених у витки 

24.31.20-30.00 Здеформування • Бруски та стрижні з інструментальної сталі, 
винятково холодного # чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім виробів напівоброблених або 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених у витки 

24.31.20-40.00 Здеформування • Бруски та стрижні з легованої сталі, холодного # 

чи обробляння в холодному стані (наприклад, 

холодного витягування), крім виготовлених з 
нержавкої сталі, швидкорозрізальної сталі, 
кремніємарганцевої сталі, підшипникової 
легованої сталі, інструментальної сталі 

10.72.12 Здобне • Вироби кондитерські борошняні: пряники, 

печиво #, вафлі та вафельні облатки 

10.72.12-53.00 Здобне • Печиво # та вафлі, цілком чи частково покриті 
шоколадом чи іншими сумішами, з умістом 

какао 
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10.72.12-55.00 Здобне • Печиво # (зокрема печиво з начинкою), крім 

цілком чи частково покритого шоколадом чи 

іншими сумішами, з умістом какао 

10.61.33-53.00 Здуттям • Продукти харчові готові інші, одержані # чи 

обсмажуванням зерна зернових культур 

10.83.13 Зелений • Чай # (неферментований), чай чорний 

(ферментований) і чай частково ферментований, 

у первинних пакованнях масою не більше ніж 3 

кг 

10.83.13-00.00 Зелений • Чай # (неферментований), чай чорний 

(ферментований) і чай частково ферментований, 

у первинних пакованнях масою не більше ніж 3 

кг 

28.92.61 Землерийних • Частини бурильних, прохідницьких і # машин; 

частини кранів 

28.92.61-50.00 Землерийних • Частини # машин, суднових дерик-кранів, 

кранів, підіймальних пересувних ферм, крім 

ковшів, лопаток, захватів, черпаків, відвалів 

(усіх типів устатковання для будівництва), 

частин бурильних або прохідницьких машин 

28.92.3 Землерийні • Машини й устатковання #, інші 

28.92.27-50.00 Землерийні • Машини й устатковання # та екскаватори, 

самохідні, н. в. і. у. 

28.92.30 Землерийні • Машини й устатковання #, інші 

28.92.30-70.00 Землерийні • Скрепери, # машини, машини для виймання 

ґрунту, несамохідні 

28.22.12 Землею • Лебідки шахтних підіймальних установок 

надшахтного розміщення; лебідки, спеціально 

призначені для використання під #; лебідки, 

інші; кабестани 

28.22.17-93.00 Землею • Конвеєри роликові для переміщування товарів і 
матеріалів (крім підіймачів і пневматичних 

конвеєрів, спеціально призначених для 

використання під #, ківшових, стрічкових) 

28.22.17-95.00 Землею • Підіймачі та конвеєри безперервної дії для 

переміщування товарів і матеріалів (крім 

пневматичних, призначених для використання 

під #, ківшових, стрічкових, роликових) 

30.11.33 Земснаряди • #; маяки плавучі, плавучі крани; судна, інші 

30.11.33-30.00 Земснаряди • # 

10.83.12 Зерен • Замінники кави; екстракти, есенції та 
концентрати кави чи замінників кави; 

шкаралупи та оболонки # кави 
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10.61.3 Зерна • Крупи, крупка, гранули та інші продукти з # 

зернових культур 

10.61.4 Зерна • Висівки, січка та інші залишки після обробляння 

# зернових культур 

10.61.32-30 Зерна • Крупи та крупка з вівса, кукурудзи, рису, жита, 

ячменю та # інших зернових культур (крім 

пшениці) 

10.61.32-30.09 Зерна • Крупи та крупка з # інших зернових культур, н. 

в. і. у. 

10.61.33 Зерна • Продукти з #, для сніданку, та інші продукти з 
зерна зернових культур 

10.61.33 Зерна • Продукти з зерна, для сніданку, та інші 
продукти з # зернових культур 

10.61.33-53.00 Зерна • Продукти харчові готові інші, одержані здуттям 

чи обсмажуванням # зернових культур 

10.61.33-55.00 Зерна • • Зернові культури, інші, як #, попередньо 

відварені чи приготовані іншим способом (крім 

кукурудзи) 

10.61.40 Зерна • Висівки, січка та інші залишки після обробляння 

# зернових культур 

10.62.12 Зерна • Тапіока та її замінники, приготовані з крохмалю, 

як пластівці, # та подібні форми 

10.62.12-00.00 Зерна • Тапіока та її замінники, приготовані з крохмалю, 

як пластівці, # та подібні форми 

10.82.22-35.00 Зерна • Шоколад, у блоках, плитках чи брусках з 
доданням # зернових культур, плодів або горіхів 

(крім шоколаду з начинкою, шоколадного 

печива) 

10.82.22-39.00 Зерна • Шоколад, у блоках, плитках чи брусках (крім 

шоколаду з начинкою, з доданням # зернових 

культур, плодів або горіхів, шоколадного 

печива) 

28.30.81 Зерна • Машини для очищування, сортування чи 

вибраковування яєць, фруктів або інших 

сільськогосподарських продуктів, крім насіння, 

# та сушених бобових овочів 

28.30.81-00.00 Зерна • Машини дня очищування, сортування чи 

вибраковування яєць, фруктів або інших 

сільськогосподарських продуктів, крім насіння, 

# та сушених бобових овочів 

28.93.2 Зерна • Машини для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, # або сухих бобових 

культур 
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28.93.20 Зерна • Машини для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, # або сухих бобових 

культур 

28.93.20-00.00 Зерна • Машини для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, # або сухих бобових 

культур 

28.93.34 Зерна • Частини машин для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, # або сухих бобових 

культур 

28.93.34-00.00 Зерна • Частини машин для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, # або сухих бобових 

культур 

10.61.33-33.00 Зерно • #, вальцьоване, розплющене на пластівці, 
лущене, поліроване, різане чи дроблене (крім 

рису) 

23.91.12 Зерно • Порошок або # абразивні на текстильній, 

паперовій або картонній основі 

23.91.12-30.00 Зерно • Порошок або # абразивні, натуральні або штучні 
на тканій текстильній основі 

23.91.12-50.00 Зерно • Порошок або # абразивні, натуральні чи штучні 
на паперовій або картонній основі 

23.91.12-90.00 Зерно • Порошок або # абразивні, натуральні чи штучні 
на основі з інших матеріалів (крім нанесених на 
ткану текстильну, паперову або картонну 

основу) 

10.61.2 Зернових • Борошно # і овочевих культур; їхні суміші 

10.61.3 Зернових • Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна 

# культур 

10.61.4 Зернових • Висівки, січка та інші залишки після обробляння 

зерна # культур 

10.61.22 Зернових • Борошно інших # культур 

10.61.22-00.09 Зернових • Борошно інших # культур, н. в. і. у. 

10.61.32 Зернових • Крупи, крупка та гранули з # культур, н. в. і. у. 

10.61.32-30 Зернових • Крупи та крупка з вівса, кукурудзи, рису, жита, 

ячменю та зерна інших # культур (крім пшениці) 

10.61.32-30.09 Зернових • Крупи та крупка з зерна інших # культур, н. в. і. 
у. 

10.61.32-50.00 Зернових • Гранули з вівса, кукурудзи, рису, жита, ячменю 

та інших # культур (крім гранул з пшениці) 

10.61.33 Зернових • Продукти з зерна, для сніданку, та інші 
продукти з зерна # культур 
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10.61.33-35.00 Зернових • Зародки # культур, цілі, вальцьовані, 
розплющені на пластівці чи мелені (крім рису) 

10.61.33-51.00 Зернових • Продукти готові типу «мюслі» на основі не 

обсмажених пластівців із # культур 

10.61.33-53.00 Зернових • Продукти харчові готові інші, одержані здуттям 

чи обсмажуванням зерна # культур 

10.61.40 Зернових • Висівки, січка та інші залишки після обробляння 

зерна # культур 

10.61.40-90.00 Зернових • Висівки, січка та інші залишки після 

просіювання, лущення й іншого обробляння # 

культур (крім кукурудзи, рису, пшениці) 

10.82.22-35.00 Зернових • Шоколад, у блоках, плитках чи брусках з 
доданням зерна # культур, плодів або горіхів 

(крім шоколаду з начинкою, шоколадного 

печива) 

28.93.13 Зернових • Машини й устатковання для переробляння на 

борошно чи обробляння # або сухих бобових 

культур, н. в. і. у. 

28.93.13-00.00 Зернових • Машини й устатковання для переробляння на 

борошно чи обробляння # або сухих бобових 

культур, н. в. і. у. 

28.30.59-30.00 Зернозбиральних • Машини для обмолоту сільськогосподарські 
(крім # комбайнів) 

28.30.59-90.00 Зернозбиральних • Машини збиральні (крім # комбайнів, машин 

для збирання коренеплодів або бульбоплодів, 

силосозбиральних комбайнів і комбайнів для 

збирання винограду) 

28.30.59-15.00 Зернозбиральні • Комбайни # 

24.10.41-50.00 Зерном • Листи та пластини електротехнічні, не з 
орієнтованим #, завширшки не менше ніж 600 

мм 

24.10.53-10.00 Зерном • Листи та смуги електротехнічні, з орієнтованим 

#, завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.53-30.00 Зерном • Прокат плаский з кремнієвої електротехнічної 
сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, не з 
орієнтованим # 

24.10.54-10.00 Зерном • Смуга рулонна холоднокатана електротехнічна, 

з орієнтованим #, з кремнієвої електротехнічної 
сталі, завширшки менше ніж 600 мм 

24.10.54-30.00 Зерном • Прокат плаский з кремнієвої електротехнічної 
сталі, завширшки менше ніж 600 мм, не з 
орієнтованим # 
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22.21.29-35.00 З'єднаних • Труби, трубки та шланги пластмасові (крім 

жорстких труб і гнучких труб з тиском прориву 

не менше ніж 27,6 МПа, армованих або іншим 

чином # з іншими матеріалами - наприклад з 
фітингами) 

22.21.29-37.00 З'єднаних • Труби, трубки та шланги пластмасові з 
фітингами (крім жорстких і гнучких труб, 

трубок або шлангів, з тиском прориву не менше 

ніж 27,6 МПа, армованих або іншим чином # з 
іншими матеріалами) 

22.21.30-61.00 З'єднаних • Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з 
полікарбонатів, непоруваті (крім покривів на 
підлогу, стіни, стелю - самосклеювальних, 

армованих, ламінованих, з основою з інших 

матеріалів або # з іншими матеріалами) 

22.21.30-82.00 З'єднаних • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки з 
поліамідів непоруваті (крім покривів на підлогу, 

стіни, стелі - самосклеювальних, армованих, 

ламінованих, з основою з інших матеріалів, або 

# з іншими матеріалами) 

22.21.42-30.00 З'єднаних • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки 

непоруваті, з продуктів конденсації чи 

полімеризації з перегрупуванням, складних 

поліефірів, армовані, ламіновані, з основою з 
інших матеріалів, або # з іншими матеріалами) 

24.20.24 З'єднані • Труби та трубки круглого поперечного перерізу 

(наприклад з відкритим швом, клепані чи # 

подібним способом), зовнішнього діаметра 
більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.24-00.00 З'єднані • Труби та трубки круглого поперечного перерізу 

(наприклад з відкритим швом, клепані чи # 

подібним способом), зовнішнього діаметра 
більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.35 З'єднані • Труби та трубки (наприклад з відкритим швом, 

клепані чи # подібним способом), зовнішнього 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.35-00.00 З'єднані • Труби та трубки (наприклад з відкритим швом, 

клепані чи # подібним способом), зовнішнього 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

16.10.10-32.00 З'єднання • Деревина хвойних порід, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари або 

лущена, завтовшки більше ніж 6 мм, яка має 
торцеві # чи шліфована 

16.10.10-34.00 З'єднання • Деревина хвойних порід, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари або 

лущена, завтовшки більше ніж 6 мм, стругана 
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(крім тієї, що має торцеві # чи шліфована) 

16.10.10-39.00 З'єднання • Деревина м'яких порід, розпиляна чи розколота 
вздовж, розділена на шари або лущена, 
завтовшки більше ніж 6 мм, зокрема олівцеві 
дощечки завдовшки не більше ніж 125 см і 
завтовшки менше ніж 12,5 мм (крім струганої чи 

шліфованої ялини або звичайної сосни, що має 
торцеві #) 

16.10.10-71.00 З'єднання • Деревина тропічних порід, розпиляла чи 

розколота вздовж, розділена на шари або 

лущена, яка має торцеві # або стругана чи 

шліфована, завтовшки більше ніж 6 мм 

16.21.21-13.00 З'єднання • Шпон, листи до фанери клеєної та інша 
деревина, розпиляні вздовж, розділені на шари 

або лущені, завтовшки не більше ніж 6 мм, що 

мають торцеві #, стругані чи шліфовані, 
дощечки для виробництва олівців 

16.21.21-18.00 З'єднання • Шпон та листи до клеєної фанери, розпиляні 
вздовж, розділені на шари або лущені, 
завтовшки не більше ніж 6 мм, що не мають 

торцеві #, нестругані та не шліфовані 

25.99.29-11.00 З'єднання • Якорі, гаки та їхні частини, із заліза та сталі 
(крім янкерів, призначених для # цегельної 
кладки) 

28.99.11-70.00 З'єднання • Машини для безниткового # 

27.33.13-80.00 З'єднань • Пристрої інші, для # з електричними колами чи 

всередині електричних кіл на напругу не більше 
ніж 1 кВ 

28.29.84 З'єднань • Частини устатковання, що не мають 

електричних #, н. в. і. у. 

28.29.84-00.00 З'єднань • Частини устатковання, що не мають 

електричних #, н. в. і. у. 

27.32.13-40.00 З'єднувальними • Провідники електричні, інші, на напругу не 

більше ніж 1000 В, оснащені # деталями 

27.32.13-80.00 З'єднувальними • Провідники електричні, інші, на напругу не 

більше ніж 1000 В, не оснащені # деталями 

27.90.12-80.00 З'єднувальні • Арматура ізолювальна, для електричних машин 

або устатковання (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки), трубки ізоляційні та # деталі з 
недорогоцінних металів, облицьовані 
ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі 
скла чи кераміки) 

27.33.13-70.00 З'єднувачі • # та контактні елементи для проводів і кабелів 

на напругу не більше ніж 1 кБ 
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32.30.11-31.00 Зимових • Лижі для # видів спорту 

32.50.41-53.00 Зір • Лінзи до окулярів неоправлені (крім лінз, що 

коригують #) 

32.50.41-55.00 Зір • Лінзи до окулярів неоправлені, що коригують #, 

однофокусні, оброблені з обох боків 

32.50.41-59.00 Зір • Лінзи до окулярів неоправлені, що коригують #, 

оброблені з обох боків (крім однофокусних) 

32.50.41-70.00 Зір • Лінзи до окулярів неоправлені, що коригують # 

(крім оброблених з обох боків) 

30.92.30-30.00 Зірочки • Частини рам, передніх вилок, гальм, гальмівних 

втулок заднього колеса з вільним ходом, 

втулкових гальм, кривошипного механізму 

педалей, # заднього колеса з вільним ходом до 

двоколісних велосипедів, інших видів 

велосипедів без двигуна та візків 

24.10.14-20.00 Зливках • Відходи заліза чи сталі у # дня переплавлення 

(крім продукції, яка за хімічним складом подібна 

чавуну в чушках, дзеркального чавуну чи 

феросплавам) 

24.10.21 Зливках • Сталь нелегована у # чи інших первинних 

формах та напівфабрикати з нелегованої сталі 

24.10.22 Зливках • Сталь нержавка, у # чи інших первинних формах 

і напівфабрикати з нержавкої сталі 

24.10.23 Зливках • Сталь легована інша у # чи інших первинних 

формах та напівфабрикати з іншої легованої 
сталі 

24.10.21-21.00 Зливки • #, інші первинні форми та довгасті 
напівфабрикати для безшовних труб з 
нелегованої сталі 

24.10.21-22.00 Зливки • #, первинні форми та довгасті напівфабрикати, 

зокрема заготівки, з нелегованої сталі, інші 

24.10.22-21.00 Зливки • #, інші первинні форми та довгасті 
напівфабрикати для безшовних труб з нержавкої 
сталі 

24.10.22-22.00 Зливки • #, первинні форми та довгасті напівфабрикати, 

зокрема заготівки, з нержавкої сталі, інші 

24.10.23-21.00 Зливки • #, інші первинні форми та довгасті 
напівфабрикати для безшовних труб з іншої 
легованої сталі 

24.10.23-22.00 Зливки • #, первинні форми й довгасті напівфабрикати, 

зокрема заготівки, з іншої легованої сталі, інші 

28.22.18-30.00 Зливків • Устатковання прокатних станів; рольганги для 
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подавання та видалення продукції; перекидачі та 
маніпулятори для #, куль, прутків, слябів 

28.49.21-40.00 Зливків • Пристрої для кріплення інструментів, головки 

саморозкривальні та кріплення деталей, 

використовувані лише чи переважно для 

виробництва напівпровідникових # або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і дисплеїв з пласким екраном 

28.99.2 Зливків • Машини й апарати, призначені для виробництва 

напівпровідникових # або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.5 Зливків • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових # або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв; частини 

інших машин і устатковання спеціальної 
призначеності 

28.99.20 Зливків • Машини й апарати, призначені для виробництва 

напівпровідникових # або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.20-20.00 Зливків • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва напівпровідникових 

# або пластин 

28.99.39-45.00 Зливків • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва чи ремонтування 

масок і фотошаблонів; складання 

напівпровідникових приладів або електронних 

інтегрованих схем; підіймання, переміщення, 

завантаження, розвантаження #, пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і дисплеїв з пласким екраном 

28.99.51 Зливків • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових # або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.51-00.00 Зливків • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових # або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.39-75.00 Змагальних • Столи для казино, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг настільні чи кімнатні ігри, 

зокрема столи для гри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, жетонів 
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або інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, 
гральних карт і наборів електричних гоночних 

автомобілів для # ігор) 

32.40.42-50.00 Змагальних • Набори електричних гонкових автомобілів для # 

ігор 

20.59.42-70.00 Змащувальних • Присадки до # олій 

20.59.42-90.00 Змащувальних • Присадки до мінеральних олій чи інших рідин, 

що їх використовують з тією самою ціллю, що й 

мінеральні олії (зокрема газолін), крім 

антидетонаторних засобів, присадок до # олій 

28.99.39-40.00 Змащування • Системи # центральні 

32.50.50-20.00 Змащування • Препарати у формі гелю, що їх використовують 

у медицині чи ветеринарії для # під час 
хірургічних операцій чи медичних оглядів або 

для зчіплювання тіла з медичними 

інструментами 

26.70.17 Зменшення • Фотоспалахи; фотоапаратура для збільшення або 

#; апаратура та устатковання для фото- і 
кінолабораторій; негатоскопи, проекційні 
екрани 

26.70.17-00.00 Зменшення • Фотоспалахи; фотоапаратура для збільшення або 

#; апаратура та устатковання для фото- і 
кінолабораторій; негатоскопи, проекційні 
екрани 

32.40.2 Зменшеному • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, 
у # розмірі, чи набори для складання та дитячі 
конструктори 

32.40.20 Зменшеному • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, 
у # розмірі, чи набори для складання та дитячі 
конструктори 

32.40.20-00.00 Зменшеному • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, 
у # розмірі, чи набори для складання та дитячі 
конструктори 

28.25.30-80.00 Зміненням • Частини машин, промислового чи 

лабораторного устатковання, з електричним чи 

неелектричним нагріванням, для обробляння 

матеріалів # температури, і неелектричних 

безінерційних та ємнісних водонагрівників, н. в. 

і. у. 

28.29.6 Зміненням • Машини та устатковання для обробляння 

матеріалів # температури, н. в. і. у. 

28.29.60 Зміненням • Машини та устатковання для обробляння 

матеріалів # температури, н. в. і. у. 
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28.29.60-90.00 Зміненням • Машини, устатковання промислове чи 

лабораторне, з електричним чи неелектричним 

нагріванням, для обробляння матеріалів # 

температури, н. в. і. у. 

25.73.30-53.00 Змінних • Інструменти для свердління чи інструменти для 

нарізування нарізі ручні (крім # інструментів, 

призначених для використання в ручних 

інструментах, механічних інструментах або з 
механічним урухомлювачем/приводом, 

пневматичних інструментах або ручних 

інструментах з умонтованим мотором) 

26.51.52 Змінних • Прилади для вимірювання чи перевіряння 

витрати, рівня, тиску та інших # характеристик 

рідин і газів 

26.51.52-83.00 Змінних • Інструменти й апаратура електронні для 

вимірювання чи перевіряння # характеристик 

рідин і газів (зокрема теплометри), крім 

призначених для вимірювання тиску, витрат і 
рівня рідин 

26.51.52-89.00 Змінних • Інструменти неелектронні для вимірювання чи 

перевіряння # характеристик рідин і газів 

(зокрема теплометри), крім призначених для 

вимірювання тиску, витрат і рівня рідин 

27.90.60-80.00 Змінних • Резистори постійні вуглецеві, композиційні чи 

плівкові (крім нагрівальних резисторів і 
фоторезисторів); резистори змінні електричні 
(зокрема реостати, потенціометри), крім # 

дротових і нагрівальних резисторів 

32.99.59-10.00 Змінних • Апаратура дихальна та газові маски (крім 

апаратів респіраторних терапевтичних і 
захисних масок без механічних частин і # 

фільтрів) 

25.73.4 Змінні • Деталі # до ручних інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, або до 

верстатів 

25.73.30-37.00 Змінні • Головки # для гайкових ключів 

25.73.40 Змінні • Деталі # до ручних інструментів з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, або до 

верстатів 

25.73.40-81.00 Змінні • Деталі # до ручних інструментів з робочою 

частиною з алмазу 

25.73.40-87.00 Змінні • Деталі # до ручних інструментів з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і наконечників 

зі спеченого карбіду металу й подібних деталей 
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до інструментів) 

25.73.40-89.00 Змінні • Деталі # з інших матеріалів 

27.90.60-55.00 Змінні • Резистори # дротові, потужністю не більше ніж 

20 Вт 

27.90.60-57.00 Змінні • Резистори # дротові, потужністю більше ніж 20 

Вт 

27.90.60-80.00 Змінні • Резистори постійні вуглецеві, композиційні чи 

плівкові (крім нагрівальних резисторів і 
фоторезисторів); резистори # електричні 
(зокрема реостати, потенціометри), крім змінних 

дротових і нагрівальних резисторів 

27.11.2 Змінного • Двигуни універсальні постійного чи # струму 

потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуни 

змінного струму інші; генератори змінного 

струму 

27.11.2 Змінного • Двигуни універсальні постійного чи змінного 

струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуни 

# струму інші; генератори змінного струму 

27.11.2 Змінного • Двигуни універсальні постійного чи змінного 

струму потужністю більше ніж 37,5 Вт; двигуни 

змінного струму інші; генератори # струму 

27.11.10-10.00 Змінного • Електродвигуни потужністю не більше ніж 37,5 

Вт (зокрема двигуни синхронні потужністю не 

більше ніж 18 Вт, двигуни універсальні 
постійного та # струму; двигуни постійного та 

змінного струму) 

27.11.10-10.00 Змінного • Електродвигуни потужністю не більше ніж 37,5 

Вт (зокрема двигуни синхронні потужністю не 

більше ніж 18 Вт, двигуни універсальні 
постійного та змінного струму; двигуни 

постійного та # струму) 

27.11.21 Змінного • Двигуни універсальні постійного чи # струму 

потужністю більше ніж 37,5 Вт 

27.11.21-00.00 Змінного • Двигуни універсальні постійного чи # струму 

потужністю більше ніж 37,5 Вт 

27.11.22 Змінного • Двигуни # струму однофазові 

27.11.22-30.00 Змінного • Двигуни # струму однофазові потужністю не 
більше ніж 750 Вт 

27.11.22-50.00 Змінного • Двигуни # струму однофазові потужністю 

більше ніж 750 Вт 

27.11.23 Змінного • Двигуни # струму багатофазові потужністю не 
більше ніж 750 Вт 
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27.11.23-00.00 Змінного • Двигуни # струму багатофазові потужністю не 
більше ніж 750 Вт 

27.11.24 Змінного • Дзигуни # струму багатофазові потужністю 

більше ніж 750 Вт, але не більше від 75 кВт 

27.11.24-03.00 Змінного • Двигуни # струму багатофазові потужністю 

більше ніж 0,75 кВт, але не більше від 7,5 кВт 

27.11.24-05.00 Змінного • Двигуни # струму багатофазові потужністю 

більше ніж 7,5 кВт, але не більше від 37 кВт 

27.11.24-07.00 Змінного • Двигуни # струму багатофазові потужністю 

більше ніж 37 кВт, але не більше від 75 кВт 

27.11.25 Змінного • Двигуни # струму багатофазові потужністю 

більше ніж 75 кВт 

27.11.25-30.00 Змінного • Двигуни # струму багатофазові тягові 
потужністю більше ніж 75 кВт 

27.11.25-40.00 Змінного • Двигуни # струму багатофазові потужністю 

більше ніж 75 кВт, але не більше від 375 кВт 
(крім тягових) 

27.11.25-60.00 Змінного • Двигуни # струму багатофазові потужністю 

більше ніж 375 кВт, але не більше від 750 кВт 
(крім тягових) 

27.11.25-90.00 Змінного • Двигуни # струму багатофазові потужністю 

більше ніж 750 кВт (крім тягових) 

27.11.26 Змінного • Генератори # струму 

27.11.26-10.00 Змінного • Генератори # струму потужністю не більше ніж 

75 кВ•А 

27.11.26-30.00 Змінного • Генератори # струму потужністю більше ніж 75 

кВ•А, але не більше від 375 кВ•А 

27.11.26-50.00 Змінного • Генератори # струму потужністю більше ніж 375 

В•А, але не більше від 750 кВ•А 

27.11.26-70.00 Змінного • Генератори # струму потужністю більше ніж 750 

кВ•А 

29.31.22-50.00 Змінного • Генератори для двигунів внутрішнього згоряння 

(зокрема генератори постійного струму та 

генератори # струму), крім генераторів 

подвійної дії 

27.90.53 Змінної • Конденсатори # ємності чи регулювальні 
(підстроювальні) 

27.90.53-00.00 Змінної • Конденсатори # ємності чи регулювальні 
(підстроювальні) 

28.25.12-70.00 Змінною • Установки для кондиціювання повітря без 
умонтованої холодильної установки; 
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централізовані установки для кондиціювання 

повітря; дозоджувачі зі # та постійною витратою 

повітря, вентиляторні доводжувачі (фанкойли) 

23.12.12-10.00 Зміцнене • Скло безпечне (безосколкове) #, розміром і 
форматом для використання в автомобілях, 

літальних апаратах, суднах, космічних літальних 

апаратах або інших транспортних засобах 

23.12.12-30.00 Зміцнене • Скло безпечне (безосколкове) # (загартоване), н. 

в. і. у. 

24.10.61-40.00 Зміцнювання • Прутки для # шинного корду 

10.41.23-30.00 Змішана • Олія та її фракції, вироблені тільки з оливок, 

сирі (зокрема # з оливковою олією першого 

пресування, рафінована), крім оливкової олії 
першого пресування та хімічно змодифікованої 

10.41.53-30.00 Змішана • Олія та її фракції, вироблені тільки з оливок 

(зокрема # з оливковою олією першого 

пресування, рафінована), крім сирої олії, 
оливкової олії першого пресування та хімічно 

змодифікованої 

20.16.30-10.00 Змішаний • Полівінілхлорид, не # з будь-якими іншими 

речовинами, у первинних формах 

20.16.30-23.00 Змішаний • Полівінілхлорид непластифікований, # з будь-

якими іншими речовинами, у первинних формах 

20.16.30-25.00 Змішаний • Полівінілхлорид пластифікований, # з будь-

якими іншими речовинами, у первинних формах 

13.10.83-20.00 Змішаних • Пряжа, з умістом поліефірних штапельних 

волокон менше ніж 85 мас. % (крім ниток для 

шиття), # зі штучними волокнами, не 

розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.83-33.00 Змішаних • Пряжа, з умістом синтетичних штапельних 

волокон менше ніж 85 мас. % (крім ниток для 

шиття), # з кардочесаною вовною чи 

кардочесаним тонким волоссям тварин, не 

розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.83-36.00 Змішаних • Пряжа, з умістом синтетичних штапельних 

волокон менше ніж 85 мас. % (крім ниток для 

шиття). # з гребенечесаною вовною чи 

гребенечесаним тонким волоссям тварин, не 

розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.83-40.00 Змішаних • Пряжа, з умістом синтетичних штапельних 

волокон менше ніж 85 мас. % (крім ниток для 

шиття), # з бавовною, не розфасована для 

роздрібної торгівлі 

13.20.32-20.00 Змішаних • Тканини із синтетичних штапельних волокон, з 
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умістом менше ніж 85 мас. % цих волокон, # 

головним чином або винятково з бавовною (крім 

полотна з пряжі різних кольорів) 

13.20.32-30.00 Змішаних • Тканини із синтетичних штапельних волокон, з 
умістом менше ніж 85 мас. % цих волокон, # 

головним чином або винятково з бавовною, із 
пряжі різних кольорів 

13.20.32-40.00 Змішаних • Тканини із синтетичних штапельних волокон, # 

головним чином або винятково з кардочесаною 

вовною чи кардочесаним тонким волосом 

тварин 

13.20.32-50.00 Змішаних • Тканини із синтетичних штапельних волокон, # 

головним чином або винятково з 
гребенечесаною вовною чи гребенечесаним 

тонким волосом тварин 

13.20.32-90.00 Змішаних • Тканини із синтетичних штапельних волокон, # 

з іншими матеріалами, крім вовни, тонкого 

волосу тварин чи бавовни 

21.20.13-80.00 Змішаних • Ліки, інші, зі # чи незмішаких препаратів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у. 

28.14.12-35.00 Змішувальних • Крани, вентилі та клапани до раковин, ванн, 

біде, резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, зворотних, 

запобіжних чи випускних клапанів або до 

мастилогідравлічних чи пневматичних силових 

трансмісій і # кранів) 

28.14.12-33.00 Змішувальні • Крани # до раковин, ванн, біде, резервуарів на 
воду та до подібних пристроїв (крім до 

редукційних, зворотних, запобіжних чи 

випускних клапанів або до мастилогідравлічних 

чи пневматичних силових трансмісій) 

28.92.4 Змішування • Машини й устатковання для сортування, 

подрібнювання, # та подібного обробляння 

ґрунту, каміння, руд та інших мінеральних 

речовин 

28.92.40 Змішування • Машини й устатковання для сортування, 

подрібнювання, # та подібного обробляння 

ґрунту, каміння, руд та інших мінеральних 

речовин 

28.92.40-30.00 Змішування • Машини для сортування, просіювання, 

сепарування, промивання; машини для 

подрібнювання, розмелювання, #, 

перемішування (крім бетономішалок та 
розчинозмішувачів, машин для змішування 

мінеральних речовин з бітумом) 
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28.92.40-30.00 Змішування • Машини для сортування, просіювання, 

сепарування, промивання; машини для 

подрібнювання, розмелювання, змішування, 

перемішування (крім бетономішалок та 
розчинозмішувачів, машин для # мінеральних 

речовин з бітумом) 

28.92.40-70.00 Змішування • Машини для # мінеральних речовин з бітумом 

28.92.62 Змішування • Частини машин і устатковання для сортування, 

подрібнювання, # та подібного обробляння 

ґрунту, каміння, руд та інших мінеральних 

речовин 

28.92.62-00.00 Змішування • Частини машин і устатковання для сортування, 

подрібнювання, # та подібного обробляння 

ґрунту, каміння, руд та інших мінеральних 

речовин 

28.99.39-15.00 Змішування • Машини та механічні пристосовання, які 
виконують окремі функції, для #, 

перемішування, подрібнювання, розмелювання, 

грохочення, просіювання, гомогенізації, 
емульгування чи розмішування (крім роботів) 

28.96.10-93.00 Змішувачі • #, перемішувані та мішалки для підготовляння 

гуми чи пластмас 

10.51.55-30.00 Змодифікована • Сироватка молочна та # молочна сироватка в 

порошку, гранулах чи інших твердих формах, 

концентрована, неконцентрована чи з доданням 

підсолоджувача 

10.51.55-60.00 Змодифікована • Сироватка молочна та # молочна сироватка в 

рідинній чи пастоподібній формах; 

концентрована, неконцентрована чи з доданням 

підсолоджувача 

20.52.10-60.00 Змодифікованих • Клеї, виготовлені на основі крохмалю, 

декстринів або інших # крохмалів 

22.29.21-50.00 Змодифікованих • Пластини, листи, плівка, смуги й інші пласкі 
пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, 

завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів, 

одержаних конденсацією чи полімеризацією з 
перегрупуванням, хімічно # або 

незмодифікованих (крім стрічки пластмасової 
самосклеювальної з покривом, з умістом 

невулканізованої натуральної чи штучної ґуми) 

22.29.22-50.00 Змодифікованих • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка та інші 
пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з 
продуктів, одержаних конденсацією чи 

полімеризацією з перегрупуванням, хімічно # 

або незмодифікованих, у рулонах завширшки 

більше ніж 20 см чи інакше, не оброблені, крім 
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оброблення поверхні, або нарізані на форми, 

зокрема квадратні чи прямокутні (крім покривів 

на підлогу, стіни або стелі підкатегорії 22.23.11) 

25.73.60-67.00 Змонтовані • Пластини різальні багатогранні до інструментів, 

не #, зі спеченого карбіду металу та 
металокераміки 

25.73.60-90.00 Змонтовані • Пластини, держаки, насадки до інструментів, не 
#, зі спеченого карбіду металу чи 

металокераміки (крім різальних багатогранних 

пластин) 

22.19.73-60.00 Знаки • Вироби з ґуми монолітної вулканізованої 
(зокрема стрічки, кисети, # для штампів з датою 

й подібні вироби, затички, ободки до пляшок 

ґумові), крім виготовлених з твердої ґуми 

27.40.24 Знаки • # та таблички з назвами світлові й подібні 
вироби 

27.40.24-00.00 Знаки • # та таблички з назвами світлові й подібні 
вироби 

32.30.16 Знаряддя • Вудлища, # для ловіння риби, інше; інвентар для 

мисливства чи рибальства, н. в. і. у. 

32.30.16-00.00 Знаряддя • Вудлища, # для ловіння риби, інше; інвентар для 

мисливства чи рибальства, н. в. і. у. 

13.10.22 Знежирена • Вовна, # чи карбонізована, не піддана кардному 

чи гребінному чесанню 

13.10.22-00.00 Знежирена • Вовна, # чи карбонізована, не піддана кардному 

чи гребінному чесанню 

10.51.21 Знежирене • Молоко # в порошку 

10.51.21-30.00 Знежирене • Молоко # в порошку (молоко та вершки у 

твердих формах, з умістом жиру не більше ніж 

1,5 мас. %), у первинних пакованнях не більше 
ніж 2,5 кг 

10.51.21-60.00 Знежирене • Молоко # у порошку (молоко та вершки у 

твердих формах, з умістом жиру не більше ніж 

1,5 мас. %), у первинних пакованнях більше ніж 

2,5 кг 

10.72 Зниженої • Вироби хлібобулочні, # вологості, та 
кондитерські, борошняні, тривалого зберігання 

10.72.1 Зниженої • Вироби хлібобулочні, # вологості, та 
кондитерські, борошняні, тривалого зберігання 

10.72.19 Зниженої • Вироби хлібобулочні, інші, # вологості та 

тривалого зберігання 

26.70.14 Знімку • Фотокамери для миттєвого отримання готового 
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# та інші фотокамери 

26.70.14-00.00 Знімку • Фотокамери для миттєвого отримання готового 

# та інші фотокамери 

28.41.23-95.00 Зняття • Верстати для # задирок і полірування металу 

(крім зубообробчих верстатів) 

18.20.30-30.00 Зображення • Тиражування магнітних стрічок із записаними 

даними чи командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім записів звуку чи #), завширшки 

не більше ніж 4 мм 

18.20.30-50.00 Зображення • Тиражування магнітних стрічок із записаними 

даними чи командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім записів звуку чи #), завширшки 

більше ніж 4 мм 

18.20.30-70.00 Зображення • Тиражування комп'ютерних носіїв із записаними 

даними або командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім магнітних стрічок, записів 

звуку та #) 

22.29.91-27.00 Зображення • Виготовляння пластмасових деталей до 

програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, 

магнітофонів, іншої апаратури для записування 

чи відтворювання звуку або #, крім головок 

звукознімача 

22.29.91-93.00 Зображення • Виготовляння пластмасових деталей до 

електричних машин і устатковання, апаратури 

для записування та відтворювання звуку, 

апаратури для записування й відтворювання # та 

звуку на телебаченні 

25.50.11-34.00 Зображення • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного # 

та звуку, засобів наземного транспорту, 

літальних апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-56.00 Зображення • Пресування холодне сталевих частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
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апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного # та звуку 

25.50.11-58.00 Зображення • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного # та звуку, засобів 

наземного транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.12-90.00 Зображення • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного # та звуку, засобів 

наземного транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.13-40.00 Зображення • Формування з листового металу (сталі) частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного # та звуку 

25.50.13-70.00 Зображення • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного # та звуку, засобів 

наземного транспорту, літальних апаратів, 

меблів, набивних речей меблів, світильників і 
освітлювального устатковання, складаних 

металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Зображення • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного # та звуку, засобів 
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наземного транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних з кольорових металів 

26.30.23 Зображення • Апарати телефонні та апаратура, інші, для 

передавання та приймання звуку, # чи іншої 
інформації, зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, локальною 

чи глобальною мережею) 

26.30.23-70.00 Зображення • Апарати дня передавання та приймання звуку, # 

чи іншої інформації, зокрема апаратура для 

обміну інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, локальною 

чи глобальною мережею), інші, ніж апарати для 

передавання чи приймання підтипу 26.20.16-

40.00 та підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 

20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 

26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 28.23.21, 28.23.22 

26.40.2 Зображення • Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з 
радіоприймачами або пристроями для 

записування та відтворювання звуку й # 

26.40.3 Зображення • Апаратура для записування та відтворювання 

звуку й # 

26.40.20 Зображення • Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з 
радіоприймачами або пристроями для 

записування та відтворювання звуку й # 

26.40.20-90.00 Зображення • Приймачі телевізійні, поєднані чи не поєднані з 
радіоприймачем або з пристроєм, який записує 
чи відтворює звук або #, н. в. і. у. 

26.70.12 Зображення • Фотокамери для підготовляння пластин або 

циліндрів для друкування; фотокамери, 

використовувані для перенесення # документів у 

мікрофільми, мікрофіші чи інші мікроносії 

26.70.12-00.00 Зображення • Фотокамери для підготовляння пластин або 

циліндрів для друкування; фотокамери, 

використовувані для перенесення # документів у 

мікрофільми, мікрофіші чи інші мікроносії 

26.30.23-20.00 Зображень • Пристрої для приймання, перетворювання та 

передавання чи відновлювання голосу, # чи 

інших даних, зокрема апаратура для комутації та 
маршрутизації 

32.40.1 Зображують • Ляльки, що # тільки людей; іграшки, що 

зображують тварин та інші істоти, крім людей; 

їхні частини 
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32.40.1 Зображують • Ляльки, що зображують тільки людей; іграшки, 

що # тварин та інші істоти, крім людей; їхні 
частини 

32.40.11 Зображують • Ляльки, що # тільки людей 

32.40.11-00.00 Зображують • Ляльки, що # тільки людей 

32.40.12 Зображують • Іграшки, що # тварин та інші істоти, крім людей 

32.40.12-00.00 Зображують • Іграшки, що # тварин та інші істоти, крім людей 

32.40.13 Зображують • Частини та аксесуари до ляльок, що # людей 

32.40.13-00.00 Зображують • Частини та аксесуари до ляльок, що # людей 

26.30.40-35.00 Зовнішні • Антени # для приймання радіосигналів або 

телебачення через супутник (зокрема роторні 
системи), крім антенних підсилювачів і блоків 

генераторів радіочастот 

28.30.40-39.00 Зовнішні • Антени # для приймання радіосигналів або 

телебачення (зокрема роторні системи), крім 

призначених для приймання радіосигналів або 

телебачення через супутник, антенних 

підсилювачів і блоків генераторів радіочастот 

25.99.29-83.00 Зовнішнім • Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім шлангів 

ґумових із # металевим покривом, гнучких труб, 

виготовлених як деталі механізмів або 

транспортних засобів) 

25.99.29-85.00 Зовнішнім • Труби гнучкі з недорогоцінних металів (крім 

ґумових шлангів із # металевим покривом, 

гнучких труб (виготовлених як деталі механізмів 

або транспортних засобів), із заліза чи сталі) 

27.51.11-10.00 Зовнішніми • Холодильники морозильники, скомбіновані з 
окремими # дверима 

26.40.11 Зовнішніх • Радіоприймачі (крім призначених для 

автомобілів), які можуть функціювати без # 

джерел електроживлення 

26.40.11-00.00 Зовнішніх • Радіоприймачі (крім призначених для 

автомобілів), які можуть функціювати без # 

джерел електроживлення 

26.40.12 Зовнішніх • Радіоприймачі, які не можуть функціювати без # 

джерел електроживлення 

24.20.2 Зовнішнього • Труби та трубки зварні круглого поперечного 

перерізу. # діаметра більше ніж 406.4 мм зі сталі 

24.20.3 Зовнішнього • Труби та трубки # діаметра не більше ніж 406,4 

мм, зі сталі, інші 

24.20.21 Зовнішнього • Труби для нафто- та газопроводів, зварні, # 

діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі 
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24.20.21-10.00 Зовнішнього • Труби для нафто- та газопроводів, зварні, 
прямошовні, # діаметра більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 

24.20.21-50.00 Зовнішнього • Труби для нафто- та газопроводів, зварні, інші, 
ніж прямошовні, # діаметра більше ніж 406,4 

мм, зі сталі 

24.20.22 Зовнішнього • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових і газових свердловин, зварні, # 

діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.22-00.00 Зовнішнього • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових та газових свердловин, зварні, 
# діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.23 Зовнішнього • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

зварні, # діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, 
інші 

24.20.23-00.00 Зовнішнього • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

зварні, # діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, 
інші 

24.20.24 Зовнішнього • Труби та трубки круглого поперечного перерізу 

(наприклад з відкритим швом, клепані чи 

з'єднані подібним способом), # діаметра більше 

ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.24-00.00 Зовнішнього • Труби та трубки круглого поперечного перерізу 

(наприклад з відкритим швом, клепані чи 

з'єднані подібним способом), # діаметра більше 

ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.31 Зовнішнього • Труби для нафто- та газопроводів, зварні, # 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.31-10.00 Зовнішнього • Труби для нафто- та газопроводів, зварні, 
прямошовні чи зі спиральним швом, # діаметра 
не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі 

24.20.31-50.00 Зовнішнього • Труби для нафто- та газопроводів, зварні, 
прямошовні чи зі спиральним швом. # діаметра 
не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 

24.20.32 Зовнішнього • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових і газових свердловин, зварні, # 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.32-10.00 Зовнішнього • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових і газових свердловин, зварні, # 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, з нержавкої 
сталі 

24.20.32-50.00 Зовнішнього • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових і газових свердловин, зварні, # 
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діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, 
ніж нержавка сталь 

24.20.33 Зовнішнього • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

зварні, # діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі, інші 

24.20.33-10.00 Зовнішнього • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

зварні, # діаметра не більше ніж 406,4 мм, з 
нержавкої сталі (крім труб для нафто- та 

газопроводів і обсадних, помповокомпресорних 

і бурильних труб, для буріння нафтових і 
газових свердловин) 

24.20.33-40.00 Зовнішнього • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

прецизійні, зварні, # діаметра не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.33-70.00 Зовнішнього • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

гарячого чи холодного формування та 
зварювання, # діаметра не більше ніж 406,4 мм, 

зі сталі іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.34 Зовнішнього • Труби та трубки некруглого поперечного 

перерізу, зварні, # діаметра не більше ніж 406,4 

мм, зі сталі 

24.20.35 Зовнішнього • Труби та трубки (наприклад з відкритим швом, 

клепані чи з'єднані подібним способом), # 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.35-00.00 Зовнішнього • Труби та трубки (наприклад з відкритим швом, 

клепані чи з'єднані подібним способом), # 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

28.24.11-13.00 Зовнішнього • Дрилі ручні електромеханічні, які працюють без 
# джерела живлення 

28.24.11-17.00 Зовнішнього • Дрилі ручні електромеханічні всіх типів (крім 

тих, які працюють без # джерела живлення, 

електропневматичних) 

28.24.11-35.00 Зовнішнього • Інструменти ручні електромеханічні, які 
працюють без # джерела живлення (крім дрилей, 

пилок, інструментів, використовуваних для 

роботи з текстильними матеріалами) 

28.24.11-50.00 Зовнішнього • Верстати точильні, шліфувальні та стругальні 
ручні, укомплектовані електричним двигуном, 

які працюють від # джерела живлення 

30.20.11 Зовнішнього • Локомотиви залізничні з живленням від # 

джерела електроенергії 

30.20.11-00.00 Зовнішнього • Локомотиви залізничні з живленням від # 

джерела електроенергії 
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28.41.22 Зовнішньої • Верстати для свердління, розточування, 

фрезерування металу; верстати для нарізування 

# чи внутрішньої нарізі, н. в. і. у. 

28.41.22-33.00 Зовнішньої • Верстати агрегатні з лінійним переміщенням для 

обробляння металу свердлінням, розточуванням, 

фрезеруванням, нарізуванням # чи внутрішньої 
нарізі 

28.41.22-80.00 Зовнішньої • Верстати для нарізування # чи внутрішньої 
нарізі для обробляння металу (крім 

свердлильних верстатів) 

24.45.3 Зола • Метали кольорові інші та вироби з них; 

металокераміка; # й залишки, з умістом металів 

або сполук металів 

24.45.30 Зола • Метали кольорові інші та вироби з них; 

металокераміка; # й залишки, з умістом металів 

або сполук металів 

28.21.11 Золи • Пальники пічні; завантажники палива та 

механічні колосникові решітки; пристрої 
механічні для видаляння # та подібні пристрої 

28.21.11-70.00 Золи • Завантажники палива (зокрема їхні механічні 
колосникові решітки, механічні пристрої для 

видаляння # та подібні пристрої) 

28.21.14-30.00 Золи • Частини пічних пальників для рідинного палива, 

газу або розпиленого твердого палива, 

завантажників палива, механічних колосникових 

решіток, механічних пристроїв для видаляння # 

та подібних пристроїв 

24.41.10-30.00 Золота • Срібло необроблене чи як порошок (зокрема 
срібло з гальванічним покривом із # чи платини) 

24.41.10-50.00 Золота • Срібло напівоброблене (зокрема срібло із 
гальванічним покривом із # чи платини), крім 

необробленого чи як порошок 

24.41.20-50.00 Золота • Золото напівоброблене, не призначене для 

карбування монет (зокрема золото з 
гальванічним покривом із платини), крім # 

необробленого чи як порошок 

25.71.14-80.00 Золотим • Прибори кухонні чи столові (зокрема ножі на 
рибу та масло) та подібні столові прибори з 
недорогоцінних металів, зі срібним, # або 

платиновим покривом, крім столових ножів 

32.12.13 Золотих • Вироби ювелірні та їхні частини; вироби # або 

срібних справ майстрів і їхні частини 

32.12.13-53.00 Золотих • Вироби # або срібних справ майстрів з 
дорогоцінних металів, н. в. і. у. 
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32.12.13-55.00 Золотих • Вироби # або срібних справ майстрів з 
недорогоцінних металів, плакованих 

дорогоцінними металами 

32.12.13-51.00 Золотих • Вироби # або срібних справ майстрів зі срібла 

24.41.2 Золото • # необроблене чи напівоброблене, або як 

порошок 

24.41.5 Золото • Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, 

недорогоцінні метали, срібло та #, плаковані 
платиною, напівоброблені, без подальшого 

обробляння 

24.41.20 Золото • # необроблене чи напівоброблене, або як 

порошок 

24.41.20-30.00 Золото • # необроблене чи як порошок, не призначене для 

карбування монет (зокрема золотото з 
гальванічним покривом із платини) 

24.41.20-30.00 Золото • Золото необроблене чи як порошок, не 
призначене для карбування монет (зокрема # з 
гальванічним покривом із платини) 

24.41.20-50.00 Золото • # напівоброблене, не призначене для карбування 

монет (зокрема золото з гальванічним покривом 

із платини), крім золота необробленого чи як 

порошок 

24.41.20-50.00 Золото • Золото напівоброблене, не призначене для 

карбування монет (зокрема # з гальванічним 

покривом із платини), крім золота 
необробленого чи як порошок 

24.41.20-70.00 Золото • # для карбування монет (зокрема золото з 
гальванічним покривом із платини) 

24.41.20-70.00 Золото • Золото для карбування монет (зокрема # з 
гальванічним покривом із платини) 

24.41.50 Золото • Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, 

недорогоцінні метали, срібло та #, плаковані 
платиною, напівоброблені, без подальшого 

обробляння 

24.41.50-50.00 Золото • Метали недорогоцінні, срібло та #, плаковані 
платиною, напівоброблені, без подальшого 

обробляння 

24.41.4 Золотом • Метали недорогоцінні чи срібло, плаковані #, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.40 Золотом • Метали недорогоцінні чи срібло, плаковані #, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.40-00.00 Золотом • Метали недорогоцінні чи срібло, плаковані #, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 
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32.50.13 Зонди • Шприци, голки, катетери, # та подібні вироби; 

інструменти та прилади офтальмологічні й інші, 
н. в. і. у. 

32.50.13-17.00 Зонди • Голки, катетери, # та подібні вироби (крім голок 

трубчастих і голок для накладання швів), 

призначені для використовування в медицині, 
хірургії, стоматології чи ветеринарії 

26.51.51-79.00 Зондування • Гідрометри, гігрометри та психрометри 

неелектронні (зокрема гігрографи, термо-

гігрографи, баро-термо-гігрографи, 

актинометри, бароскопи), крім радіозондів для 

атмосферного # 

17.23.13-19.00 Зошити • Книги для замовлень, книги адресні, книги 

телефонні та # з прописами, паперові чи 

картонні (крім щоденників) 

17.23.13-30.00 Зошити • #, паперові чи картонні 

17.29.19-10.00 Зошитів • Папір сигаретний у рулонах завширшки не 

більше ніж 5 см і у формі # або трубок 

17.23.13-80.00 Зразків • Альбоми для #, колекцій, марок або фотографій, 

паперові чи картонні 

18.14.10-30.00 Зразків • Оправляння та оздоблювання брошур, журналів, 

каталогів, # і рекламної літератури, зокрема 
фальцювання, компонування, зшивання, 

склеювання, розрізання, накладання обкладинок 

18.14.10-50.00 Зразків • Оправляння та оздоблювання, зокрема 

оздоблювання друкованого паперу або картону, 

крім оздоблювання книг, брошур, журналів, 

каталогів, # і рекламної літератури 

28.29.31 Зрегульовані • Устатковання для зважування промислової 
призначеності; ваги для безперервного 

зважування виробів на конвеєрах; ваги, # на 
постійну масу, та ваги для скидання вантажу 

визначеної маси 

28.29.31-80.00 Зрегульовані • Ваги, # на постійну масу, та ваги для скидання 

вантажу визначеної маси 

20.11.13 Зріджене • Повітря # та стиснене 

20.11.13-00.00 Зріджене • Повітря # та стиснене 

32.50.22 Зуби • Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; # 

штучні; деталі для протезування зубів; частини 

тіла штучні, н. в. і. у. 

32.50.22-53.00 Зуби • #штучні, окремі, з пластмас (зокрема металеві 
кріплення), крім зубних рядів або часткових 

рядів 
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32.50.22-55.00 Зуби • # штучні, окремі, з інших матеріалів (зокрема 

металеві кріплення), крім зубних рядів або 

часткових рядів 

25.73.30-57.00 Зубила • Рубанки, #, долота та подібні різальні 
інструменти для обробляння дерева 

20.42.18 Зубів • Засоби для гігієни ротової порожнини чи # 

(зокрема фіксувальні пасти і порошки дня 

зубних протезів), нитки зубоочисні 

20.42.18-90.00 Зубів • Засоби для гігієни ротової порожнини чи # 

(зокрема фіксувальні пасти для зубних протезів; 

порошки й таблетки для полоскання ротової 
порожнини та запашні препарати для ротової 
порожнини, зубоочисні нитки), крім зубних 

порошків 

32.50.22 Зубів • Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби 

штучні; деталі для протезування #; частини тіла 
штучні, н. в. і. у. 

32.50.22-59.00 Зубів • Протези зубні (зокрема зубні ряди чи часткові 
ряди, коронки металеві, олов'яні, з нержавкої 
сталі), крім # штучних окремих 

32.50.22-90 Зубів • Частини тіла штучні (крім штучних # і зубних 

протезів, штучних суглобів, ортопедичних 

пристроїв, пристроїв для лікування переломів, 

стимуляторів серцевих електронних) 

32.50.50-10.00 Зубів • Цементи стоматологічні та інші стоматологічні 
матеріали для пломбування #; цементи для 

відновлення кісток 

20.42.18 Зубних • Засоби для гігієни ротової порожнини чи зубів 

(зокрема фіксувальні пасти і порошки для # 

протезів), нитки зубоочисні 

20.42.18-50.00 Зубних • Порошки зубні (зокрема зубні пасти, засоби для 

чищення # протезів) 

20.42.18-90.00 Зубних • Засоби для гігієни ротової порожнини чи зубів 

(зокрема фіксувальні пасти для # протезів; 

порошки й таблетки для полоскання ротової 
порожнини та запашні препарати для ротової 
порожнини, зубоочисні нитки), крім зубних 

порошків 

20.42.18-90.00 Зубних • Засоби для гігієни ротової порожнини чи зубів 

(зокрема фіксувальні пасти для зубних протезів; 

порошки й таблетки для полоскання ротової 
порожнини та запашні препарати для ротової 
порожнини, зубоочисні нитки), крім # порошків 

32.50.22-53.00 Зубних • Зуби штучні, окремі, з пластмас (зокрема 
металеві кріплення), крім # рядів або часткових 
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рядів 

32.50.22-55.00 Зубних • Зуби штучні, окремі, з інших матеріалів 

(зокрема металеві кріплення), крім # рядів або 

часткових рядів 

32.50.22-90 Зубних • Частини тіла штучні (крім штучних зубів і # 

протезів, штучних суглобів, ортопедичних 

пристроїв, пристроїв для лікування переломів, 

стимуляторів серцевих електронних) 

32.91.12-37.00 Зубних • Помазки для гоління та туалетні щітки для 

особистої гігієни (крім щіток # і щіток для 

волосся) 

32.50.22-59.00 Зубні • Протези # (зокрема зубні ряди чи часткові ряди, 

коронки металеві, олов'яні, з нержавкої сталі), 
крім зубів штучних окремих 

32.50.22-59.00 Зубні • Протези зубні (зокрема # ряди чи часткові ряди, 

коронки металеві, олов'яні, з нержавкої сталі), 
крім зубів штучних окремих 

32.91.12 Зубні • Щітки #, щітки для волосся та інші туалетні 
щітки для особистої гігієни; пензлі художні, 
пензлики для писання та пензлики для 

нанесення косметики 

32.91.12-10.00 Зубні • Щітки # 

32.50.11 Зуболікарській • Інструменти і прилади, використовувані в # 

справі 

25.73.40-85.00 Зубонарізування • Інструменти для # з робочою частиною іншою, 

ніж з алмазу або агломерованого алмазу (крім 

тримачів до механізмів і ручних інструментів) 

28.41.23-95.00 Зубообробчих • Верстати для зняття задирок і полірування 

металу (крім # верстатів) 

28.41.24-30.00 Зубообробчі • Верстати зуборізальні, зубошліфувальні або # 

для обробляння металу, металокераміки чи 

керметів (крім верстатів пиляльних, довбальних 

і протягувальних) 

28.41.24-30.00 Зуборізальні • Верстати #, зубошліфувальні або зубообробчі 
для обробляння металу, металокераміки чи 

керметів (крім верстатів пиляльних, довбальних 

і протягувальних) 

28.41.24-30.00 Зубошліфувальні • Верстати зуборізальні, # або зубообробчі для 

обробляння металу, металокераміки чи керметів 

(крім верстатів пиляльних, довбальних і 
протягувальних) 

32.99.24-50.00 Зубці • # ланцюжкові, повзунки, кінцеві затискачі та 
тасьма будь-якої довжини із закріпленими на 
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них зубцями до застібок-змійок 

25.73.20-50.00 Зубцями • Полотна до циркулярних пилок з несталевою 

робочою частиною (зі вставними # чи 

сегментами зубчатими, а також частини) 

25.93.17-10.00 Зубцями • Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними #, або інших виробів, у 

яких ланцюги відіграють допоміжну роль, 

сторожок дверей, оснащених ланцюгами, мірних 

(геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для 

особистого прикрашання (біжутерії) 

25.93.17-30.00 Зубцями • Ланцюги проти ковзання із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними # або інших виробів, у 

яких ланцюги відіграють допоміжну роль, 

сторожок дверей, оснащених ланцюгами, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

32.99.24-50.00 Зубцями • Зубці ланцюжкові, повзунки, кінцеві затискачі 
та тасьма будь-якої довжини із закріпленими на 
них # до застібок-змійок 

28.15.3 Зубчастих • Частини вальниць/підшипників, # передач, 

механічних передач 

28.15.9 Зубчастих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, # колес, зубчастих 

передач і елементів механічних передач 

28.15.9 Зубчастих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, # 

передач і елементів механічних передач 

28.15.24-50.00 Зубчастих • Коробки передач та інші пристрої перемикання 

швидкості до машин, наземних або водних 

транспортних засобів (крім # коліс і зубчастих 

передач) 

28.15.24-50.00 Зубчастих • Коробки передач та інші пристрої перемикання 

швидкості до машин, наземних або водних 

транспортних засобів (крім зубчастих коліс і # 

передач) 

28.15.24-75.00 Зубчастих • Елементи трансмісій, інші (крім # коліс і 
зубчастих передач, ґвинтів ходових кулькових 

або роликових, коробок передач та інших 

пристроїв перемикання швидкості) 

28.15.24-75.00 Зубчастих • Елементи трансмісій, інші (крім зубчастих коліс 

і # передач, ґвинтів ходових кулькових або 

роликових, коробок передач та інших пристроїв 

перемикання швидкості) 

28.15.39-50.00 Зубчастих • Частини трансмісій, кулачкових і колінчастих 

валів, вальниць/підшипників ковзання до валів, 

# коліс, ходових кулькових і роликових ґвинтів, 
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коробок передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт зчеплення валів, 

універсальних муфт 

28.15.99 Зубчастих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, # колес, зубчастих 

передач і елементів механічних передач 

28.15.99 Зубчастих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, # 

передач і елементів механічних передач 

28.15.99-00.00 Зубчастих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, # колес, зубчастих 

передач і елементів механічних передач 

28.15.99-00.00 Зубчастих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, # 

передач і елементів механічних передач 

33.12.13 Зубчастих • Ремонтування та технічне обслуговування 

вальниць/підшипників, # колес, зубчастих 

передач і елементів механічних передач 

33.12.13 Зубчастих • Ремонтування та технічне обслуговування 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, # 

передач і елементів механічних передач 

33.12.13-00.00 Зубчастих • Ремонтування та технічне обслуговування 

вальниць/підшипників, # колес, зубчастих 

передач і елементів механічних передач 

33.12.13-00.00 Зубчастих • Ремонтування та технічне обслуговування 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, # 

передач і елементів механічних передач 

28.15 Зубчасті • Вальниці/підшипники, # колеса, зубчасті 
передачі, елементи механічних передач 

28.15 Зубчасті • Вальниці/підшипники, зубчасті колеса, # 

передачі, елементи механічних передач 

28.15.2 Зубчасті • Вальниці/підшипники, # колеса, зубчасті 
передачі, елементи механічних передач, інші 

28.15.2 Зубчасті • Вальниці/підшипники, зубчасті колеса, # 

передачі, елементи механічних передач, інші 

28.15.24 Зубчасті • Колеса # та зубчасті передачі; ґвинти ходові 
кулькові чи роликові; коробки передач та інші 
пристрої перемикання швидкості 

28.15.24 Зубчасті • Колеса зубчасті та # передачі; ґвинти ходові 
кулькові чи роликові; коробки передач та інші 
пристрої перемикання швидкості 

24.32.10-18.00 Зубчатим • Смуга вузька холоднокатана з нержавкої сталі 
(крім електроізольованої штаби, гофрованої 
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смуги з одним # або скошеним краєм), 

завширшки менше ніж 600 мм 

25.73.20-50.00 Зубчатими • Полотна до циркулярних пилок з несталевою 

робочою частиною (зі вставними зубцями чи 

сегментами #, а також частини) 

24.51.12-90.00 Зубчатих • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, # зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), з чавуну з 
кулястим графітом 

24.51.13-90.00 Зубчатих • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, # зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), із сірого 

чавуну 

24.52.10-90.00 Зубчатих • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, # зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі сталі 

24.34.11-30.00 Зубчатого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше ніж 

0,25 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), 
крім крученого дроту, колючого дроту для 

огороджування, спареного дроту, # дроту, 

ізольованого електричного проводу 

24.34.11-50.00 Зубчатого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 

0,25 мас. %, але менше від 0,6 мас. % вуглецю 

(зокрема гофрований дріт), крім крученого 

дроту, колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, # дроту, ізольованого 

електричного проводу 

24.34.11-70.00 Зубчатого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), 
крім крученого дроту, колючого дроту для 

огороджування, спареного дроту, # дроту, 

ізольованого електричного проводу 

23.99.11 Зчеплення • Волокно азбестове оброблене; суміші на основі 
азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих 

сумішей чи азбесту; матеріали фрикційні для 

гальм, # та будь-яких пристроїв, немонтовані 

23.99.11-00.00 Зчеплення • Волокно азбестове оброблене; суміші на основі 
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азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих 

сумішей чи азбесту; матеріали фрикційні для 

гальм, # та будь-яких пристроїв, немонтовані 

24.51.12-90.00 Зчеплення • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт #, механізмів), з чавуну з 
кулястим графітом 

24.51.13-90.00 Зчеплення • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт #, механізмів), із сірого 

чавуну 

24.52.10-90.00 Зчеплення • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт #, механізмів), зі сталі 

27.90.4 Зчеплення • Устатковання електричне, інше (зокрема 
електромагніти, електромагнітні #, муфти та 

гальма, електромагнітні підіймальні головки, 

пришвидшувачі заряджених частинок, 

генератори електричних сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40 Зчеплення • Устатковання електричне інше (зокрема 

електромагніти, електромагнітні #, муфти та 

гальма, електромагнітні підіймальні головки, 

пришвидшувачі заряджених частинок, 

генератори електричних сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40-50.00 Зчеплення • #, муфти та гальма електромагнітні (крім 

гідравлічних або пневматичних механічних 

гальм, керованих електромагнітними 

приладами) 

28.15.26 Зчеплення • Муфти та муфти # валів (зокрема універсальні 
муфти) 

28.15.26-00.00 Зчеплення • Муфти та муфти # валів (зокрема універсальні 
муфти) 

28.15.39-50.00 Зчеплення • Частини трансмісій, кулачкових і колінчастих 

валів, вальниць/підшипників ковзання до валів, 

зубчастих коліс, ходових кулькових і роликових 

ґвинтів, коробок передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт # валів, 
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універсальних муфт 

29.32.30-65.00 Зчеплення • # та їхні частини 

24.51.12-90.00 Зчеплень • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих #, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), з чавуну з 
кулястим графітом 

24.51.13-90.00 Зчеплень • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих #, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), із сірого 

чавуну 

24.52.10-90.00 Зчеплень • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих #, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі сталі 

26.11.40-10.00 Зчитування • Головки # звуку для дисків або звукових, 

механічно записаних плівок 

26.51.51-10.00 Зчитування • Термометри рідинні безпосереднього # (крім 

поєднаних з іншими інструментами, медичних 

або ветеринарних термометрів) 

26.70.18 Зчитування • Апарати для # мікрофільмів, мікрофішів або 

інших мікроносіїв 

26.70.18-00.00 Зчитування • Апарати для # мікрофільмів, мікрофішів або 

інших мікроносіїв 

32.50.13-40.00 Зчитування • Термометри медичні чи ветеринарні, рідинні, 
безпосереднього # (крім поєднаних з іншими 

інструментами) 

32.50.50-20.00 Зчіплювання • Препарати у формі гелю, що їх використовують 

у медицині чи ветеринарії для змащування під 

час хірургічних операцій чи медичних оглядів 

або для # тіла з медичними інструментами 

18.14.10-10.00 Зшивання • Оправляння та оздоблювання книг і подібних 

виробів (фальцювання, компонування, #, 

склеювання, розрізання, накладання 

обкладинок) 

18.14.10-30.00 Зшивання • Оправляння та оздоблювання брошур, журналів, 

каталогів, зразків і рекламної літератури, 

зокрема фальцювання, компонування, #, 
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склеювання, розрізання, накладання обкладинок 

28.99.39-75.00 Ігор • Столи для казино, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, 

зокрема столи для ігри в пінбол (крім #, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, жетонів 

або інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, 
гральних карт і наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

28.99-39-75.00 Ігор • Столи для казино, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, 

зокрема столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, жетонів 

або інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, 
гральних карт і наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних #) 

32.30.15 Ігор • інвентар і устаткування, інші, для занять 

спортом та # просто неба; плавальні басейни та 
дитячі плавальні басейни 

32.30.15-90.00 Ігор • інвентар і устатковання, інше, для занять 

спортом та # просто неба, н. в. і. у. 

32.40.9 Ігор • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
іграшок 

32.40.42-50.00 Ігор • Набори електричних гонкових автомобілів для 

змагальних # 

32.40.99 Ігор • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
іграшок 

32.40.99-00.00 Ігор • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
іграшок 

32.4 Іграшки • Ігри та # 

32.40 Іграшки • Ігри та # 

32.40.1 Іграшки • Ляльки, що зображують тільки людей; #, що 

зображують тварин та інші істоти, крім людей; 

їхні частини 

32.40.3 Іграшки • #, інші, зокрема іграшкові музичні інструменти 

32.40.12 Іграшки • #, що зображують тварин та інші істоти, крім 

людей 

32.40.12-00.00 Іграшки • #, що зображують тварин та інші істоти, крім 

людей 

32.40.31 Іграшки • # на колесах для катання дітей; коляски для 
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ляльок 

32.40.31-00.00 Іграшки • # на колесах для катання дітей; коляски для 

ляльок 

32.40.39 Іграшки • Ігри та #, н. в. і. у. 

32.40.39-20.00 Іграшки • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; # у 

наборах або комплектах (крім наборів для 

складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим моторчиком; 

зброя іграшкова 

32.40.39-20.00 Іграшки • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім наборів 

для складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), # та 
моделі з убудованим моторчиком; зброя 

іграшкова 

32.40.39-40.00 Іграшки • # пластмасові, інші 

32.40.39-90.00 Іграшки • #, інші, н. в. і. у. 

32.40.39-20.00 Іграшкова • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім наборів 

для складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим моторчиком; 

зброя # 

23.19.1.1.-30.00 Іграшкових • Скло необроблене у формі кульок або стрижнів 

(крім скляних # кульок, скляних кульок, 

подрібнених після формування, що їх 

використовують як заглушки до пляшок, 

скляних мікросфер діаметром не більше ніж 1 

мм) 

32.40.2 Іграшкові • Потяги # та їхнє приладдя; моделі, інші, у 

зменшеному розмірі, чи набори для складання та 
дитячі конструктори 

32.40.3 Іграшкові • Іграшки, інші, зокрема # музичні інструменти 

32.40.20 Іграшкові • Потяги # та їхнє приладдя; моделі, інші, у 

зменшеному розмірі, чи набори для складання та 
дитячі конструктори 

32.40.20-00.00 Іграшкові • Потяги # та їхнє приладдя; моделі, інші, у 

зменшеному розмірі, чи набори для складання та 
дитячі конструктори 

32.40.39-20.00 Іграшкові • Інструменти та # музичні пристрої; іграшки у 
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наборах або комплектах (крім наборів для 

складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим моторчиком; 

зброя іграшкова 

26.51.20-80.00 Іграшок • Радіоапаратура дистанційного керування 

(зокрема для суден, безпілотних літаків, ракет, 
реактивних снарядів, #, моделей суден і літаків, 

машин, для детонації мін) 

28.95.11-70.00 Іграшок • Машини для формування виробів з паперової 
маси, паперу чи картону (зокрема паковання для 

яєць, паковання для кондитерських виробів, 

туристичного посуду, #) 

32.40.9 Іграшок • Роботи субпідрядні як частина виробництва ігор 

і # 

32.40.39-20.00 Іграшок • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім наборів 

для складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та # для конструювання, наборів 

електричних гонкових автомобілів), іграшки та 

моделі з убудованим моторчиком; зброя 

іграшкова 

32.40.99 Іграшок • Роботи субпідрядні як частина виробництва ігор 

і # 

32.40.99-00.00 Іграшок • Роботи субпідрядні як частина виробництва ігор 

і # 

26.40.6 Ігри • Приставки для відеоігор (що їх використовують 

з телеприймачем або які мають власний екран) 

та інші #, пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

26.40.60 Ігри • Приставки для відеоігор (що їх використовують 

з телеприймачем або які мають власний екран) 

та інші #, пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

26.40.60-00.00 Ігри • Приставки для відеоігор (що їх використовують 

з телеприймачем або які мають власний екран) 

та інші #, пов'язані з вправністю чи удачею, з 
використанням електронного дисплея 

28.99.39-75.00 Ігри • Столи для казино, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, 

зокрема столи для # в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, жетонів 

або інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, 
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гральних карт і наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

32.4 Ігри • # та іграшки 

32.40 Ігри • # та іграшки 

32.40.4 Ігри • #, інші 

32.40.39 Ігри • # та іграшки, н. в. і. у. 

32.40.42 Ігри • Вироби для більярду, вироби для атракціонів, 

настільні чи кімнатні #; інші ігри, що їх 

запускають опусканням монет або жетонів 

32.40.42 Ігри • Вироби для більярду, вироби для атракціонів, 

настільні чи кімнатні ігри; інші #, що їх 

запускають опусканням монет або жетонів 

32.40.42-30.00 Ігри • #, що їх запускають опусканням монет, банкнот, 
жетонів або інших подібних предметів (крім 

устатковання приміщень боулінгу) 

28.99.39-75.00 Ігри • Столи для казино, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг, настільні чи кімнатні #, зокрема 

столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, жетонів 

або інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, 
гральних карт і наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

32.40.32 Ігри-головоломки • # (пазли) 

32.40.32-00.00 Ігри-головоломки • # (пазли) 

11.02.12 Ігристих • Вина зі свіжого винограду, крім # вин; 

виноградне сусло 

11.02.12-19.00 Ігристих • Вино та сусло виноградне, бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням спирту, 

міцністю не більше ніж 15 об. % (крім 

високоякісних білих та # вин, вироблених у 

певних регіонах) 

16.29.23-20.00 Ігристих • Пробки та заглушки з агломерованого корка для 

високоякісних # вин, вироблених у певних 

регіонах (зокрема пробки із шайбами з 
натурального корка) 

16.29.23-50.00 Ігристих • Пробки та заглушки з агломерованого корка для 

вин (крім високоякісних # вин, вироблених у 

певних регіонах) 

11.02.12-15.00 Ігристого • Вино (сусло виноградне), бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням спирту, з 
надмірним тиском, зумовленим розчиненим 
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діоксидом вуглецю, не менше ніж 1 бар, але 

менше від 3 бар і температурою 20° C (крім # 

вина) 

11.02.12-17.00 Ігристого • Вино (сусло виноградне), високоякісне, 

вироблене в певних регіонах, бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням спирту, 

міцністю не більше ніж 15 об. %, крім вина 

білого та # 

10.62.13-20.00 Ізоглюкоза • Фруктоза хімічно чиста у твердій формі; 
фруктоза та сироп фруктози, з умістом у сухому 

стані більше ніж 50 % фруктози; # (без додання 

ароматизаторів чи барвників) 

23.43 Ізолювальна • Ізолятори керамічні та # керамічна арматура 

23.43.1 Ізолювальна • Ізолятори електричні керамічні; арматура # 

керамічна до електричних машин, устатковання 

чи приладдя 

23.43.10 Ізолювальна • Ізолятори електричні керамічні; арматура # 

керамічна до електричних машин, устатковання 

чи приладдя 

23.43.10-53.00 Ізолювальна • Арматура # керамічна до електричних машин, 

устатковання та приладдя до них, з умістом не 
менше ніж 80 мас. % оксидів металів 

23.43.10-55.00 Ізолювальна • Арматура # керамічна до електричних машин, 

устатковання та приладдя до них (крім арматури 

з умістом не менше ніж 80 мас. % оксидів 

металів) 

27.33.14-30.00 Ізолювальна • Арматура # пластмасова, до електричних 

машин, пристроїв, устатковання (крім 

електричних ізоляторів) 

27.90.12 Ізолювальна • Ізолятори електричні; арматура # для 

електричних машин або устатковання; трубки 

ізоляційні 

27.90.12-80.00 Ізолювальна • Арматура #, для електричних машин або 

устатковання (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки); трубки ізоляційні та з'єднувальні 
деталі з недорогоцінних металів, облицьовані 
ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі 
скла чи кераміки) 

23.43.9 Ізолювальної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних керамічних ізоляторів та # 

керамічної арматури 

23.43.99 Ізолювальної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних керамічних ізоляторів та # 

керамічної арматури 
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23.43.99-00.00 Ізолювальної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних керамічних ізоляторів та # 

керамічної арматури 

23.14.12-95.00 Ізолювання • Вироби зі скловолокна, підкладки, кожухи для # 

труб або трубок, інші 

23.19.25 Ізолятори • # електричні скляні 

23.19.25-00.00 ізолятори • # електричні скляні 

23.43 Ізолятори • # керамічні та ізолювальна керамічна арматура 

23.43.1 Ізолятори • # електричні керамічні; арматура ізолювальна 

керамічна до електричних машин, устатковання 

чи приладдя 

23.43.10 Ізолятори • # електричні керамічні; арматура ізолювальна 

керамічна до електричних машин, устатковання 

чи приладдя 

23.43.10-33.00 Ізолятори • # електричні керамічні (без металевих частин) 

23.43.10-35.00 Ізолятори • # електричні керамічні до повітряних ліній 

електропередавання чи контактних мереж 

(зокрема з металевими частинами), крім 

громовідводів 

23.43.10-39.00 Ізолятори • # електричні керамічні (зокрема з металевими 

частинами), крім призначених до повітряних 

ліній електропередавання чи контактних мереж, 

громовідводів 

27.90.12 Ізолятори • # електричні; арматура ізолювальна для 

електричних машин або устатковання; трубки 

ізоляційні 

27.90.12-30.00 Ізолятори • # електричні (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки) 

23.43.9 Ізоляторів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних керамічних # та ізолювальної 
керамічної арматури 

23.43.99 Ізоляторів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних керамічних # та ізолювальної 
керамічної арматури 

23.43.99-00.00 Ізоляторів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних керамічних # та ізолювальної 
керамічної арматури 

27.33.14-30.00 Ізоляторів • Арматура ізолювальна пластмасова, до 

електричних машин, пристроїв, устатковання 

(крім електричних #) 

25.93.11 Ізоляції • Дріт кручений, троси, плетені шнури, стропи та 
подібні вироби із заліза чи сталі, без електричної 
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# 

27.90.12-80.00 Ізоляційним • Арматура ізолювальна, для електричних машин 

або устатковання (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки); трубки ізоляційні та з'єднувальні 
деталі з недорогоцінних металів, облицьовані # 

матеріалом (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки) 

27.90.12-80.00 Ізоляційні • Арматура ізолювальна, для електричних машин 

або устатковання (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки); трубки # та з'єднувальні деталі з 
недорогоцінних металів, облицьовані 
ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі 
скла чи кераміки) 

23.12.13 Ізоляційні • Дзеркала скляні; вироби # багатошарові зі скла 

23.12.13-30.00 Ізоляційні • Вироби # багатошарові зі скла 

27.90.12 Ізоляційні • Ізолятори електричні; арматура ізолювальна для 

електричних машин або устатковання; трубки # 

24.42.23-30.00 Ізольованих • Дріт з нелегованого алюмінію (крім # 

електричних проводів і кабелів, троса й 

армованого алюмінієвим дротом корду, 

багатожильного проводу й кабелю) 

24.42.23-50.00 Ізольованих • Дріт з алюмінієвих сплавів (крім # електричних 

проводів і кабелів, троса й армованого 

алюмінієвим дротом корду, багатожильного 

проводу й кабелю) 

25.93.12-50.00 Ізольованих • Дріт кручений, троси, плетені шнури та подібні 
вироби з міді (крім електроізольованих, 

колючого дроту та неколючего подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, # 

електричного проводу та кабелів) 

25.93.12-70.00 Ізольованих • Дріт кручений, троси, плетені шнури та подібні 
вироби з алюмінію (крім електроізольованих, 

колючого дроту та неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, # 

електричного проводу та кабелів) 

25.93.11-30.00 Ізольовані • Дріт кручений, канати та троси із заліза чи сталі 
(зокрема кручений дріт і дротяні канати з 
приєднаними фітингами чи без них, електрично 

не #), крім електроізольованих 

27.32.11 Ізольовані • Проводи обмоткові # 

27.32.11-30.00 Ізольовані • Проводи обмоткові # лаковані чи емальовані 

27.32.11-50.00 Ізольовані • Проводи обмоткові #, інші (зокрема анодовані) 

24.34.11-30.00 Ізольованого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше ніж 
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0,25 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), 
крім крученого дроту, колючого дроту для 

огороджування, спареного дроту, зубчатого 

дроту, # електричного проводу 

24.34.11-70.00 Ізольованого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), 
крім крученого дроту, колючого дроту для 

огороджування, спареного дроту, зубчатого 

дроту, # електричного проводу 

25.99.29-76.00 Ізольованого • Бруски, стрижні, профілі та дріт (крім стрижнів 

з покривом, виливаних стрижнів, які підлягають 

прокатуванню, витягуванню чи подальшому 

виливанню для одержання фасонних виробів, # 

електричного проводу), зі свинцю 

24.34.11-50.00 Ізольованого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 

0,25 мас. %, але менше від 0,6 мас. % вуглецю 

(зокрема гофрований дріт), крім крученого 

дроту, колючого дроту для огороджування, 

спареного дроту, зубчатого дроту, # 

електричного проводу 

20.14.61-15.00 Ізомер • Бутаналь (бутиральдегід, нормальний #) 

20.14.11-50.00 Ізомери • Вуглеводні ациклічні ненасичені; бутен 

(бутилен) і його # 

20.14.12-47.00 Ізомери • Мета-ксилол і змішані # ксилолу 

20.14.22-63.00 Ізомери • Октанол (спирт октиловий) та його # 

20.14.61-19.00 Ізомеру • Альдегіди ациклічні, без інших кисневих 

функційних груп (крім метаналю 

(формальдегіду), етаналю (ацетальдегіду), 

бутаналю (бутиральдегіду, нормального #)) 

20.14.11-67.00 Ізопрен • Вуглеводні ациклічні ненасичені; # 

20.14.11-90.00 Ізопрена • Вуглеводні ациклічні ненасичені (крім етилена, 
пропена, бутена, бутадієна-1,3 та #) 

20.14.22-20.00 Ізопропіловий • Пропанол-1 (спирт пропіловий) і пропанол-2 

(спирт #) 

20.14.22-65.00 Ізопропілового • Спирт лауриловий; спирт цетиловий; спирт 
стеариловий та інші насичені одноатомні спирти 

(крім метилового, пропілового та #, н-

бутилового, інших бутанолів, октилу) 

20.13.13 Ізотопи • Елементи радіоактивні інші, # та їхні сполуки; 

сплави, дисперсії, вироби керамічні та суміші, з 
умістом таких елементів, ізотопів або сполук 

20.13.13-00.00 Ізотопи • Елементи радіоактивні інші, # та їхні сполуки; 

сплави, дисперсії, вироби керамічні та суміші, з 
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умістом таких елементів, ізотопів або сполук 

20.13.61 Ізотопи • #, н. в. і. у., та їхні сполуки (зокрема важка вода) 

20.13.61-00.00 Ізотопи • #, н. в. і. у., та їхні сполуки (зокрема важка вода) 

20.13.13 Ізотопів • Елементи радіоактивні інші, ізотопи та їхні 
сполуки; сплави, дисперсії, вироби керамічні та 
суміші, з умістом таких елементів, # або сполук 

20.13.13-00.00 Ізотопів • Елементи радіоактивні інші, ізотопи та їхні 
сполуки; сплави, дисперсії, вироби керамічні та 
суміші, з умістом таких елементів, # або сполук 

28.99.39-10.00 Ізотопів • Устатковання та пристрої для розділення # і їхні 
частини 

20.14.44-50.00 Ізоціанати • # 

20.14.44-90.00 Ізоціанатів • Сполуки з іншими азотними функційними 

групами (крім #) 

10.20.2 Ікра • Риба, оброблена чи законсервована іншим 

способом; # осетрових та замінники ікри 

10.20.26 Ікра • # осетрових і замінники ікри 

10.20.26-30.00 Ікра • # осетрових 

10.20.2 Ікри • Риба, оброблена чи законсервована іншим 

способом; ікра осетрових та замінники # 

10.20.26 Ікри • Ікра осетрових і замінники # 

10.20.26-60.00 Ікри • Замінники # 

18.12.14-49.00 Ілюстрованих • Друкування поштових листівок, # або 

неілюстрованих 

18.12.14-56.00 Ілюстрованих • Друкування вітальних листівок, # або 

неілюстрованих, з конвертами чи без конвертів 

23.19.24 Іменами • Частини скляні до ламп і освітлювальної 
арматури, таблички з # та подібні вироби 

23.19.24-00.00 Іменами • Частини скляні до ламп і освітлювальної 
арматури, таблички з # та подібні вироби 

20.14.52-30.00 Імідазольне • Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(-

ами) азоту; сполуки, що мають у структурі 
неконденсоване # кільце (крім гідантоїну та його 

похідних) 

20.14.43-30.00 Іміди • # та їхні похідні, солі цих речовин (крім 

сахарину та його солей) 

20.14.43-40.00 Іміни • # та їхні похідні; солі цих речовин 

25.40.12-30.00 Імітаційної • Револьвери та пістолети (крім військової 
вогнепальної зброї, автоматичних пістолетів, 
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пристроїв запускання сигнальних ракет, 
пістолетів і револьверів для стрільби холостими 

патронами, пістолетів для гуманного забою 

тварин, що стріляють стрижнями, зброї, яку 

заряджають з дула, пружинних пневматичних 

або газових рушниць, # зброї) 

30.92.3 Інвалідних • Частини та приладдя до двоколісних 

велосипедів та інших видів велосипедів, без 
двигуна; частини та приладдя до # колясок 

30.92.9 Інвалідних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

двоколісних велосипедів та # колясок 

30.92.30 Інвалідних • Частини та приладдя до двоколісних 

велосипедів та інших видів велосипедів, без 
двигуна; частини та приладдя до # колясок 

30.92.30-70.00 Інвалідних • Частини та приладдя до # колясок 

30.92.99 Інвалідних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

двоколісних велосипедів та # колясок 

30.92.99-00.00 Інвалідних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

двоколісних велосипедів та # колясок 

30.92 Інвалідні • Велосипеди двоколісні та # коляски 

30.92.2 Інвалідні • Коляски #, крім частин і приладдя 

30.92.20 Інвалідні • Коляски #, крім частин і приладдя 

30.92.20-30 Інвалідні • Коляски # без механізму для пересування 

30.92.20-30.99 Інвалідні • Коляски # без механізму для пересування, інші 

30.92.20-90 Інвалідні • Коляски # з двигуном чи з механізмом для 

пересування 

30.92.20-90.99 Інвалідні • Коляски # з двигуном або з механізмом для 

пересування, інші 

32.30.14 Інвентар • # і устатковання для гімнастичних залів, фітнес-

центрів і атлетичних залів 

32.30.14-00.00 Інвентар • # і устатковання для гімнастичних залів, фітнес-

центрів і атлетичних залів 

32.30.15 інвентар • # і устатковання, інші, для занять спортом та 

ігор просто неба; плавальні басейни та дитячі 
плавальні басейни 

32.30.15-30.00 Інвентар • Ключки та інший # для гольфу (зокрема м'ячі) 

32.30.15-50.00 Інвентар • # і устатковання для настільного тенісу (зокрема 

ракетки, м'ячі та сітки) 

32.30.15-90.00 Інвентар • # і устатковання, інше, для занять спортом та 

ігор просто неба, н. в. і. у. 
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32.30.16 Інвентар • Вудлища, знаряддя дня ловіння риби, інше; # 

для мисливства чи рибальства, н. в. і. у. 

32.30.16-00.00 Інвентар • Вудлища, знаряддя для ловіння риби, інше; # 

для мисливства чи рибальства, н. в. і. у. 

25.50.12-40.00 Інвентаря • Штампування об'ємне сталевих частин 

механічного та технічного обладнання, а також 

сільськогосподарського, лісівницького та 

садового # 

10.62.13 Інвертний • Глюкоза та сироп глюкози; фруктоза та сироп 

фруктози; цукор #; цукор і цукрові сиропи, н. в. 

і. у. 

10.62.13-90.00 Інвертний • Цукри інші (зокрема # цукор), н. в. і. у. 

27.11.50-53.00 Інвертори • # потужністю не більше ніж 7,5 кВ•А 

27.11.50-55.00 Інвертори • # потужністю більше ніж 7,5 кВ•А 

27.11.50-70.00 Інверторів • Перетворювачі статичні (крім полікристалічних 

напівпровідників, перетворювачів до 

зварювального устатковання без зварювальних 

головок або приладдя, пристроїв для заряджання 

акумуляторів, випрямлячів, #) 

20.16.40-62.00 Індексом • Поліетилентерефталат з # в'язкості не менше ніж 

78 мл/г 

22.11.13-55.00 Індексом • Шини пневматичні ґумові нові до автобусів або 

вантажних автомобілів з # навантаження не 

більше ніж 121 

22.11.13-57.00 Індексом • Шини пневматичні ґумові нові до автобусів або 

вантажних автомобілів з # навантаження більше 
ніж 121 

32.50.22-39.41 Індивідуальне • Взуття ортопедичне, виготовлене на # 

замовлення 

27.31.11 Індивідуальних • Кабелі волоконно-оптичні у формі оптичних 

волокон в # захисних оболонках 

27.31.11-00.00 Індивідуальних • Кабелі волоконно-оптичні у формі оптичних 

волокон в # захисних оболонках 

27.31.12 Індивідуальних • Волокна оптичні та пучки оптичних волокон; 

кабелі волоконно-оптичні (крім складених із 
волокон в # оболонках) 

27.31.12-00.00 Індивідуальних • Волокна оптичні та пучки оптичних волокон; 

кабелі волоконно-оптичні (крім складених із 
волокон в # оболонках) 

26.51.52-71.00 Індикатори • Манометри, сенсори й # тиску, перетворювачі 
електронні 

27.90.2 Індикаторні • Панелі # з пристроями на рідинних кристалах 
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або зі світлодіодами; апаратура електрична 

звукової чи візуальної сигналізації 

27.90.20 Індикаторні • Панелі # з пристроями на рідинних кристалах 

або зі світлодіодами; апаратура електрична 

звукової чи візуальної сигналізації 

27.90.20-20.00 Індикаторні • Панелі # з дисплеями на рідинних кристалах 

27.90.20-50.00 Індикаторні • Панелі # на світлодіодах 

10.12.10-20.00 Індиків • Тушки #, свіжі чи охолоджені 

10.12.10-60.00 Індиків • Відруби #, свіжі чи охолоджені 

10.12.20-15.00 Індиків • Тушки #, заморожені 

10.12.20-55.00 Індиків • Відруби #, заморожені 

10.13.15-25.00 Індиків • М'ясо чи субпродукти #, готові чи 

законсервовані (крім ковбас, готових продуктів з 
печінки та готових страв) 

24.45.30-55.00 Індій • Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, 

#, ніобій (колумбій), реній і талій та вироби з 
цих металів, н. в. і. у.; відходи та брухт цих 

металів (крім берилія, хрому й талія) 

27.11.5 Індуктивності • Елементи баластні до розрядних ламп або 

трубок; перетворювачі статичні; дроселі та 
котушки #, інші 

27.11.50 Індуктивності • Елементи баластні до розрядних ламп або 

трубок; перетворювачі статичні; дроселі та 
котушки #, інші 

27.11.50-13.00 Індуктивності • Дроселі та котушки # до розрядних ламп або 

трубок 

27.11.50-15.00 Індуктивності • Елементи баластні до розрядних ламп або 

трубок (крім дроселів і котушок #) 

27.11.50-80.00 Індуктивності • Дроселі та котушки # (крім котушок 

індуктивності та відхилення до електронно-

променевих трубок і розрядних ламп) 

27.11.50-80.00 Індуктивності • Дроселі та котушки індуктивності (крім котушок 

# та відхилення до електронно-променевих 

трубок і розрядних ламп) 

27.11.62 Індуктивності • Частини трансформаторів, дроселей і котушок # 

та статичних перетворювачів 

27.11.62-03.00 Індуктивності • Осердя феритові до трансформаторів і котушок 

# 

27.11.62-05.00 Індуктивності • Частини трансформаторів, дроселей і котушок # 

(крім феритових осердь) 
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28.21.13 Індукційне • Печі електричні, промислові чи лабораторні; 
устатковання нагрівальне # чи діелектричне 

28.21.13-55.00 Індукційне • Печі електричні промислові чи лабораторні, 
устатковання # чи діелектричне для термічного 

обробляння (зокрема топки та діелектричні 
печі), крім печей опору, печей з інфрачервоним 

випромінюванням 

28.21.14-70.00 Індукційних • Частини промислових або лабораторних, 

електричних, # чи діелектричних печей, або 

нагрівального устатковання 

28.21.13-53.00 Індукційні • Печі електричні # промислові чи лабораторні 

28.96.10-10.00 Інжекційно-ливарні • Машини # для обробляння ґуми чи пластмас або 

для виробництва виробів із цих матеріалів 

10.39.25-20.00 Інжиру • Плоди, засушені (крім бананів, фініків, #, 

ананасів, авокадо, гуаяви, манго, мангостанів, 

цитрусових плодів і винограду); суміші горіхів 

або сушених плодів 

20.59.56-60.00 Ініціатори • # реакцій, прискорювачі реакцій і каталітичні 
засоби 

28.30.84 Інкубатори • # та брудери для свійської птиці 

28.30.84-00.00 Інкубатори • # та брудери для свійської птиці 

28.30.93-30.00 Інкубаторів • Частини машин для птахівництва й # та брудерів 

для свійської птиці 

20.20.11 Інсектициди • # 

20.20.11-30.00 Інсектициди • # на основі хлорованих вуглеводнів, розфасовані 
для роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.11-40.00 Інсектициди • #на основі карбаматів, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.11-50.00 Інсектициди • # на основі фосфорорганічних сполук, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як 

готові препарати або вироби 

20.20.11-60.00 Інсектициди • #на основі піретроїдів, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.11-90.00 Інсектициди • #, інші 

20.20.19-80.00 Інсектицидів • Родентициди та інші регулятори росту рослин, 

розфасовані для роздрібної торгівлі чи подані як 

готові препарати або вироби (крім # та 

дизенфікувальних засобів) 

25.73.10-40.00 Інструмент • Сокири, сікачі та подібний різальний # (крім 
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льодорубів) 

28.24 Інструмент • # ручний із силовим урухомлювачем/приводом 

28.24.1 Інструмент • # електромеханічний для роботи однією рукою; 

інструмент ручний портативний із силовим 

урухомлювачем/приводом, інший 

28.24.1 Інструмент • Інструмент електромеханічний для роботи 

однією рукою; # ручний портативний із силовим 

урухомлювачем/приводом, інший 

28.24.11 Інструмент • # електромеханічний для роботи однією рукою, 

з умонтованим електродвигуном 

28.24.12 Інструмент • # ручний портативний із силовим 

урухомлювачем/приводом, інший 

24.10.66-50.00 Інструментальна • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для буріння 

та бурових штанг) з легованої сталі (іншої, ніж 

нержавка, #, кремніємарганцева, підшипникова 
та швидкорізальна сталь) 

24.10.35-10.00 Інструментальної • Прокат плаский з # сталі чи легованої сталі 
іншої, ніж нержавкої сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм, у рулонах 

(крім швидкорізальної сталі чи кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.10.35-30.00 Інструментальної • Прокат плаский з # сталі чи легованої сталі 
іншої, ніж нержавкої сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм, не в рулонах 

(крім продукції з покривом органічними 

речовинами, продукції завтовшки менше ніж 

4,75 мм і продукції з швидкорізальної сталі чи 

кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.35-40.00 Інструментальної • Прокат плаский з легованої сталі, іншої, ніж 

нержавкої сталі, завширшки не менше ніж 600 

мм, без подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, не в рулонах, завтовшки менше 
ніж 4,75 мм (крім продукції з # сталі, 
швидкорізальної сталі чи кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.10.66-40.00 Інструментальної • Бруски гарячекатані з # сталі 

24.31.20-30.00 Інструментальної • Бруски та стрижні з # сталі, винятково 

холодного здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім виробів напівоброблених або 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених у витки 
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24.31.20-40.00 Інструментальної • Бруски та стрижні з легованої сталі, холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування), крім 

виготовлених з нержавкої сталі, 
швидкорозрізальної сталі, кремніємарганцевої 
сталі, підшипникової легованої сталі, # сталі 

28.41.22-25.00 Інструментально-

фрезерних 

• Верстати фрезерні для обробляння металу, з 
числовим програмним керуванням (крім 

розточувально-фрезерних верстатів, консольно-

фрезерних та # верстатів) 

28.41.22-23.00 Інструментально-

фрезерні 
• Верстати # для обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням (крім розточувально-

фрезерних верстатів, консольно-фрезерних 

верстатів) 

26.51.51-10.00 Інструментами • Термометри рідинні безпосереднього 

зчитування (крім поєднаних з іншими #, 

медичних або ветеринарних термометрів) 

26.51.51-35.00 Інструментами • Термометри та пірометри електронні, не 
об'єднані з іншими # (крім рідинних) 

26.51.51-39.00 Інструментами • Термометри, не об'єднані з іншими # і не 

рідинні, н. в. і. у. 

26.51.51-50.00 Інструментами • Барометри, не об'єднані з іншими # (зокрема 
барометричні альтметри, симп'єзометри) 

31.01.11-10.00 Інструментами • Столи креслярські конторські/офісні металеві 
(крім столів із закріплюваними на них 

машинами чи #) 

32.50.13-40.00 Інструментами • Термометри медичні чи ветеринарні, рідинні, 
безпосереднього зчитування (крім поєднаних з 
іншими #) 

32.50.50-20.00 Інструментами • Препарати у формі гелю, що їх використовують 

у медицині чи ветеринарії для змащування під 

час хірургічних операцій чи медичних оглядів 

або для зчіплювання тіла з медичними # 

25.73.30-53.00 Інструментах • Інструменти для свердління чи інструменти для 

нарізування нарізі ручні (крім змінних 

інструментів, призначених для використання в 

ручних #, механічних інструментах або з 
механічним урухомлювачем/приводом, 

пневматичних інструментах або ручних 

інструментах з умонтованим мотором) 

25.73.30-53.00 Інструментах • Інструменти для свердління чи інструменти для 

нарізування нарізі ручні (крім змінних 

інструментів, призначених для використання в 

ручних інструментах, механічних # або з 
механічним урухомлювачем/приводом, 
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пневматичних інструментах або ручних 

інструментах з умонтованим мотором) 

25.73.30-53.00 Інструментах • Інструменти для свердління чи інструменти для 

нарізування нарізі ручні (крім змінних 

інструментів, призначених для використання в 

ручних інструментах, механічних інструментах 

або з механічним урухомлювачем/приводом, 

пневматичних # або ручних інструментах з 
умонтованим мотором) 

25.73.30-53.00 Інструментах • Інструменти для свердління чи інструменти для 

нарізування нарізі ручні (крім змінних 

інструментів, призначених для використання в 

ручних інструментах, механічних інструментах 

або з механічним урухомлювачем/приводом, 

пневматичних інструментах або ручних # з 
умонтованим мотором) 

16.29.11 Інструменти • #, оправи та ручки до інструментів, частини та 
ручки до мітел або щіток, заготівки для 

виготовлення люльок, шевські колодки й 

розтяжки для взуття, з деревини 

16.29.11-30.00 Інструменти • #, оправи та ручки до інструментів, частини та 
ручки до мітел або щіток; шевські колодки й 

розтяжки для взуття, з деревини 

25.7 Інструменти • Вироби ножові та столові прибори, # й металеві 
вироби загальної призначеності 

25.71.13 Інструменти • Вироби ножові інші; набори та # манікюрні чи 

педикюрні 

25.71.13-50.00 Інструменти • Набори та # манікюрні й педикюрні (зокрема 
пилочки для нігтів) 

25.73 Інструменти • # 

25.73.1 Інструменти • # ручні для використання в сільському 

господарстві, садівництві чи лісовому 

господарстві 

25.73.3 Інструменти • # ручні, інші 

25.73.6 Інструменти • #, інші 

25.73.10 Інструменти • # ручні для використання в сільському 

господарстві, садівництві чи лісовому 

господарстві 

25.73.30 Інструменти • # ручні, інші 

25.73.30-17.00 Інструменти • Кліщі (зокрема гострозубці), пінцети та подібні 
#, крім щипчиків, щипців на цукор 

25.73.30-23.00 Інструменти • Ножиці для різання металу та подібні ручні # 
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25.73.30-25.00 Інструменти • Труборізи, болторізи, пробійники та подібні # 

(крім пробійників і напилків до верстатів, 

металорізальних верстатів, офісних 

діркопроколювачів, пристроїв для пробивання 

квитків) 

25.73.30-53.00 Інструменти • # для свердління чи інструменти для нарізування 

нарізі ручні (крім змінних інструментів, 

призначених для використання в ручних 

інструментах, механічних інструментах або з 
механічним урухомлювачем/приводом, 

пневматичних інструментах або ручних 

інструментах з умонтованим мотором) 

25.73.30-53.00 Інструменти • Інструменти для свердління чи # для 

нарізування нарізі ручні (крім змінних 

інструментів, призначених для використання в 

ручних інструментах, механічних інструментах 

або з механічним урухомлювачем/приводом, 

пневматичних інструментах або ручних 

інструментах з умонтованим мотором) 

25.73.30-57.00 Інструменти • Рубанки, зубила, долота та подібні різальні # для 

обробляння дерева 

25.73.30-65.00 Інструменти • # побутові ручні 

25.73.30-73.00 Інструменти • # для мулярів, формувальників, бетонярів, 

штукатурів і малярів, інші 

25.73.30-77.00 Інструменти • # ручні, інші (зокрема інструменти патронного 

типу для клепання), інструменти для забивання 

дюбелів і подібні інструменти 

25.73.30-77.00 інструменти • Інструменти ручні, інші (зокрема # патронного 

типу для клепання), інструменти для забивання 

дюбелів і подібні інструменти 

25.73.30-77.00 інструменти • Інструменти ручні, інші (зокрема інструменти 

патронного типу для клепання), # для забивання 

дюбелів і подібні інструменти 

25.73.30-77.00 Інструменти • Інструменти ручні, інші (зокрема інструменти 

патронного типу для клепання), інструменти дня 

забивання дюбелів і подібні # 

25.73.30-85.00 Інструменти • Лещата, затискачі та подібні # 

25.73.40-23.00 Інструменти • # для свердління з робочою частиною з алмазу 

чи агломерованого алмазу (крім тримачів до 

механізмів і ручних інструментів, що їх 

використовують для буріння порід) 

25.73.40-27.00 Інструменти • # для свердління, для обробляння металу, з 
робочою частиною зі спеченого карбіду металу, 

крім незакріплених пластин, стрижнів та 
наконечників і подібних виробів зі спеченого 



стор. 1166 з 1807  

карбіду металу 

25.73.40-31.00 Інструменти • # для свердління, з робочою частиною з 
швидкорізальної сталі, для обробляння металів 

(крім тримачів до механізмів і ручних 

інструментів, що їх використовують для буріння 

порід) 

25.73.40-33.00 Інструменти • # для свердління, з робочою частиною іншою, 

ніж з алмазу чи агломерованого алмазу або зі 
спеченого карбіду металу, призначені для 

обробляння металу (крім інструментів для 

свердління з робочою частиною зі 
швидкорізальної сталі) 

25.73.40-35.00 Інструменти • # для свердління, інші (крім тримачів до 

механізмів та ручних інструментів, з робочою 

частиною з алмазу або агломерованого алмазу, 

що їх використовують для буріння порід, і 
шлямбурів для обробляння металу) 

25.73.40-37.00 Інструменти • # для розточування чи протягування з робочою 

частиною з алмазу або агломерованого алмазу 

(крім тримачів до механізмів і ручних 

інструментів, інструментів для буріння порід) 

25.73.40-44.00 Інструменти • # для розточування чи обробляння металу з 
робочою частиною іншою, ніж з алмазу та 
агломерованого алмазу 

25.73.40-45.00 Інструменти • # для розточування чи протягування (крім 

тримачів до механізмів та ручних інструментів, з 
робочою частиною з алмазу або агломерованого 

алмазу, призначених для обробляння металу, 

інструментів для буріння ґрунтів) 

25.73.40-48.00 Інструменти • # для протягування, для обробляння металу, з 
робочою частиною іншою, ніж з алмазу або 

агломерованого алмазу 

25.73.40-85.00 Інструменти • # для зубонарізування з робочою частиною 

іншою, ніж з алмазу або агломерованого алмазу 

(крім тримачів до механізмів і ручних 

інструментів) 

25.73.60 Інструменти • #, інші 

25.73.60-13.00 Інструменти • # для буріння порід або ґрунтів з робочою 

частиною з металокераміки 

25.73.60-18.00 Інструменти • # для буріння порід або ґрунтів, 

взаємозамінювані та частини до них, з робочою 

частиною з матеріалів інших, ніж спечені 
карбіди металів чи з металокераміки 

25.73.60-33.00 Інструменти • # для пресування, штампування для обробляння 

металу (крім тримачів до механізмів і ручних 
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інструментів) 

25.73.60-39.00 Інструменти • # для пресування, штампування чи 

перфорування (крім тримачів до механізмів і 
ручних інструментів, для обробляння металу) 

26.51.1 Інструменти • Прилади та # навігаційні, метеорологічні, 
геофізичні та подібної призначеності 

26.51.3 Інструменти • Терези точні; # для креслення, розраховування, 

вимірювання лінійних розмірів і подібної 
призначеності 

26.51.6 Інструменти • # та припади вимірювальні, контрольні та 
випробовувальні, інші 

26.51.11 Інструменти • Компаси для визначання напрямку; прилади та # 

навігаційні інші 

26.51.11-50.00 Інструменти • Прилади та # для аеронавігації та космічної 
навігації (крім компасів) 

26.51.11-80.00 Інструменти • Прилади та # для навігації (зокрема для морської 
й річкової навігації), крім аеронавігації та 

космічної навігації, компасів 

26.51.12 Інструменти • Далекоміри, теодоліти і тахеометри; прилади та 
# топографічні, гідрографічні, океанографічні, 
гідрологічні, метеорологічні й геофізичні інші 

26.51.12-15.00 Інструменти • Далекоміри, теодоліти, тахеометри, 

фотограмметричні електронні прилади та # 

26.51.12-35.00 Інструменти • # й апаратура електронні метеорологічної, 
гідрологічної та геофізичної призначеності (крім 

компасів) 

26.51.12-39.00 Інструменти • # електронні, інші, н. в. і. у. 

26.51.12-70.00 Інструменти • # та прилади топографічні (зокрема 

фотограмметричні), гідрографічні, 
океанографічні, гідрологічні, метеорологічні та 
геофізичні (крім нівелірів і компасів), 

неелектронні; далекоміри неелектронні 

26.51.32 Інструменти • Столи й машини креслярські та інші # для 

креслення, розмічання чи математичного 

розраховування 

26.51.32-00.00 Інструменти • Столи й машини креслярські та інші # для 

креслення, розмічання чи математичного 

розраховування 

26.51.33 Інструменти • # ручні для вимірювання лінійних розмірів 

(зокрема мікрометри та кронциркулі), н. в. і. у. 

26.51.52-39.00 Інструменти • # й апаратура електронні для вимірювання чи 

перевіряння рівня рідини 
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26.51.52-59.00 Інструменти • # та апаратура неелектронні для вимірювання чи 

перевіряння рівня рідини 

26.51.52-79.00 Інструменти • # для вимірювання чи перевіряння тиску, інші 

26.51.52-83.00 Інструменти • # й апаратура електронні для вимірювання чи 

перевіряння змінних характеристик рідин і газів 

(зокрема теплометри), крім призначених для 

вимірювання тиску, витрат і рівня рідин 

26.51.52-89.00 Інструменти • # неелектронні для вимірювання чи перевіряння 

змінних характеристик рідин і газів (зокрема 

теплометри), крім призначених для вимірювання 

тиску, витрат і рівня рідин 

26.51.53-50.00 Інструменти • # й апаратура, що базуються на 

використовуванні оптичного випромінювання, 

н. в. і. у. 

26.51.53-83.00 Інструменти • # й апаратура електронні, інші 

26.51.53-90.00 Інструменти • # й апаратура для фізичного чи хімічного 

аналізу, інші, н. в. і. у. 

26.51.64-30.00 Інструменти • Лічильники кількості обертів, кількості 
продукції, більярдні лічильники, таксометри, 

лічильники пройденого шляху в милях, 

крокоміри, ручні лічильники, перерахункові 
пристрої, # й апарати для вимірювання 

невеликих проміжків часу 

26.51.66 Інструменти • #, прилади та машини для вимірювання чи 

контролювання, н. в. і. у. 

26.51.66-50.00 Інструменти • #, прилади та машини електронні для 

вимірювання чи перевіряння геометричних 

параметрів (зокрема компаратори, координатно-

вимірювальні машини) 

26.51.66-70.00 Інструменти • #, прилади та машини електронні для 

вимірювання чи перевіряння, інші 

26.51.66-83.00 Інструменти • #, прилади та машини електронні для 

вимірювання чи перевіряння геометричних 

параметрів, інші 

26.51.66-89.00 Інструменти • # та машини неелектронні для вимірювання 

(крім призначених для вимірювання чи 

перевіряння геометричних параметрів, 

балансування механічних частин, 

випробовувальних стендів, інструментів і 
оптичних приладів) 

26.70.23 Інструменти • Пристрої на рідинних кристалах; лазери, крім 

лазерних діодів; прилади та # оптичні, інші, н. в. 

і. у. 
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26.70.23-90.00 Інструменти • Прилади та # оптичні, інші, н. в. і. у. 

28.24.11.90.00 Інструменти • # електричні, інші 

28.24.11-33.00 Інструменти • # ручні електромеханічні, використовувані для 

роботи з текстильними матеріалами (крім 

дрилей, пилок) 

28.24.11-35.00 Інструменти • # ручні електромеханічні, які працюють без 
зовнішнього джерела живлення (крім дрилей, 

пилок, інструментів, використовуваних для 

роботи з текстильними матеріалами) 

28.24.12-40.00 Інструменти • # ручні пневматичні, ротаційні (зокрема 
скомбіновані обертові та ударної дії) 

28.24.12-80.00 Інструменти • # ручні, гідравлічні чи з умонтованим 

неелектричним двигуном (крім ланцюгових 

пилок) 

28.29.39-79.00 Інструменти • # вимірювальні ручні, інші, н. в. і. у. 

32.2 Інструменти • # музичні 

32.5 Інструменти • # і приладдя медичні та стоматологічні 

32.20 Інструменти • # музичні 

32.20.1 Інструменти • Фортепіано, органи та інші струнні й духові 
музичні #; метрономи, камертони; механізми 

музичних скриньок 

32.20.11 Інструменти • Фортепіано та інші музичні клавішні струнні # 

32.20.11-50.00 Інструменти • # клавішні струнні (зокрема клавесини, спинети 

та клавікорди) 

32.20.12 Інструменти • # музичні струнні, інші 

32.20.12-00.00 Інструменти • # музичні струнні, інші 

32.20.13 Інструменти • Органи духові клавішні, фісгармонії та подібні 
#; акордеони та подібні інструменти; гармоніки 

губні; інструменти духові 

32.20.13 Інструменти • Органи духові клавішні, фісгармонії та подібні 
інструменти; акордеони та подібні #; гармоніки 

губні; інструменти духові 

32.20.13 Інструменти • Органи духові клавішні, фісгармонії та подібні 
інструменти; акордеони та подібні інструменти; 

гармоніки губні; # духові 

32.20.13-10.00 Інструменти • Органи духові клавішні, фісгармонії та подібні 
клавішні # з металевими язичками 

32.20.13-40.00 Інструменти • Акордеони та подібні #; гармоніки губні 

32.20.13-70.00 Інструменти • # духові, інші 
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32.20.14 Інструменти • #музичні (зокрема клавішні) з електричною 

генерацією чи електричним підсиленням звуку 

32.20.14-00.00 Інструменти • # музичні (зокрема клавішні) з електричною 

генерацією чи електричним підсиленням звуку 

32.20.15 Інструменти • # музичні, інші 

32.20.15-10.00 Інструменти • # музичні ударні 

32.40.3 Інструменти • Іграшки, інші, зокрема іграшкові музичні # 

32.40.39-20.00 Інструменти • # та іграшкові музичні пристрої; іграшки у 

наборах або комплектах (крім наборів для 

складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим моторчиком; 

зброя іграшкова 

32.50 Інструменти • # і приладдя медичні та стоматологічні 

32.50.1 Інструменти • # і прилади медичні, хірургічні та 
стоматологічні 

32.50.2 Інструменти • # та прилади терапевтичні; приладдя, протези та 

ортопедичні пристрої 

32.50.11 Інструменти • # і прилади, використовувані в зуболікарській 

справі 

32.50.11-50.00 Інструменти • # та прилади, інші, призначені для 

використовування в стоматології (крім 

бормашин) 

32.50.13 Інструменти • Шприци, голки, катетери, зонди та подібні 
вироби; # та прилади офтальмологічні й інші, н. 

в. і. у. 

32.50.13-20.00 Інструменти • # та прилади офтальмологічні 

32.50.13-33.00 Інструменти • # й апаратура для вимірювання артеріального 

тиску (зокрема сфігманометри, тензіометри, 

осцилометри) 

32.50.13-79.00 Інструменти • # та прилади, інші 

32.50.21 Інструменти • # та прилади терапевтичні; апаратура дихальна 

25.73.10-70.00 Інструменти • # ручні інші (крім складаних ножів) для 

використання у сільському господарстві, 
садівництві чи лісовому господарстві 

25.73.30-13.00 Інструменти • Напилки, рашпілі та подібні # (крім пробійників 

і напилків до верстатів) 

26.51.66-30.00 Інструменти • # та прилади оптичні для вимірювання чи 

перевіряння, н. в. і. у. 



стор. 1171 з 1807  

16.29.11 Інструментів • Інструменти, оправи та ручки до #, частини та 
ручки до мітел або щіток, заготівки для 

виготовлення люльок, шевські колодки й 

розтяжки для взуття, з деревини 

16.29.11-30.00 Інструментів • Інструменти, оправи та ручки до #, частини та 
ручки до мітел або щіток; шевські колодки й 

розтяжки для взуття, з деревини 

22.29.91-97.00 Інструментів • Виготовляння пластмасових деталей до приладів 

та апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних вимірювальних, 

контрольних, прецизійних, # і апаратів 

медичних і хірургічних 

25.50.11-34.00 Інструментів • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устаткування, звукозаписувальної та 
звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, # і апаратів 

оптичних, фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-58.00 Інструментів • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

усталювання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, # і апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.12-90.00 Інструментів • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, # і апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 
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25.50.20-80.00 Інструментів • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, # і апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних з кольорових металів 

25.73.4 Інструментів • Деталі змінні до ручних # з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, або до 

верстатів 

25.73.9 Інструментів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

25.73.30-53.00 Інструментів • Інструменти для свердління чи інструменти для 

нарізування нарізі ручні (крім змінних #, 

призначених для використання в ручних 

інструментах, механічних інструментах або з 
механічним урухомлювачем/приводом, 

пневматичних інструментах або ручних 

інструментах з умонтованим мотором) 

25.73.40 Інструментів • Деталі змінні до ручних # з механічним 

урухомлювачем/приводом чи без нього, або до 

верстатів 

25.73.40-19.00 Інструментів • Мітчики або плашки (крім тримачів до 

механізмів і ручних #, призначених для 

обробляння металу) 

25.73.40-23.00 Інструментів • Інструменти для свердління з робочою частиною 

з алмазу чи агломерованого алмазу (крім 

тримачів до механізмів і ручних #, що їх 

використовують для буріння порід) 

25.73.40-31.00 Інструментів • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною з швидкорізальної сталі, для 

обробляння металів (крім тримачів до 

механізмів і ручних #, що їх використовують для 

буріння порід) 

25.73.40-33.00 Інструментів • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною іншою, ніж з алмазу чи 

агломерованого алмазу або зі спеченого карбіду 

металу, призначені для обробляння металу (крім 

# для свердління з робочою частиною зі 
швидкорізальної сталі) 

25.73.40-35.00 Інструментів • Інструменти для свердління, інші (крім тримачів 

до механізмів та ручних #, з робочою частиною з 
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алмазу або агломерованого алмазу, що їх 

використовують для буріння порід, і шлямбурів 

для обробляння металу) 

25.73.40-37.00 Інструментів • Інструменти для розточування чи протягування з 
робочою частиною з алмазу або агломерованого 

алмазу (крім тримачів до механізмів і ручних #, 

інструментів для буріння порід) 

25.73.40-37.00 Інструментів • Інструменти для розточування чи протягування з 
робочою частиною з алмазу або агломерованого 

алмазу (крім тримачів до механізмів і ручних 

інструментів, # для буріння порід) 

25.73.40-45.00 Інструментів • Інструменти для розточування чи протягування 

(крім тримачів до механізмів та ручних #, з 
робочою частиною з алмазу або агломерованого 

алмазу, призначених для обробляння металу, 

інструментів для буріння ґрунтів) 

25.73.40-45.00 Інструментів • Інструменти для розточування чи протягування 

(крім тримачів до механізмів та ручних 

інструментів, з робочою частиною з алмазу або 

агломерованого алмазу, призначених для 

обробляння металу, # для буріння ґрунтів) 

25.73.40-50.00 Інструментів • Фрези для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і наконечників 

зі спеченого карбіду металу й подібних деталей 

до #) 

25.73.40-71.00 Інструментів • Різці токарні для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів, наконечників 

зі спеченого карбіду металу й подібних деталей 

до #) 

25.73.40-79.00 Інструментів • Різці токарні (крім тримачів до механізмів і 
ручних #, призначених для обробляння металу) 

25.73.40-81.00 Інструментів • Деталі змінні до ручних # з робочою частиною з 
алмазу 

25.73.40-83.00 Інструментів • Леза до викруток з робочою частиною з алмазу 

чи агломерованого алмазу (крім тримачів до 

механізмів і ручних #) 

25.73.40-85.00 Інструментів • Інструменти для зубонарізування з робочою 

частиною іншою, ніж з алмазу або 

агломерованого алмазу (крім тримачів до 

механізмів і ручних #) 

25.73.40-87.00 Інструментів • Деталі змінні до ручних # з робочою частиною зі 
спеченого карбіду металу (крім незакріплених 

пластин, стрижнів і наконечників зі спеченого 
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карбіду металу й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.40-87.00 Інструментів • Деталі змінні до ручних інструментів з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і наконечників 

зі спеченого карбіду металу й подібних деталей 

до #) 

25.73.60-23.00 Інструментів • Фільєри для витягування або екструдування 

металу з робочою частиною з алмазу чи 

агломерованого алмазу (крім тримачів до 

механізмів і ручних #) 

25.73.60-33.00 Інструментів • Інструменти для пресування, штампування для 

обробляння металу (крім тримачів до механізмів 

і ручних #) 

25.73.60-39.00 Інструментів • Інструменти для пресування, штампування чи 

перфорування (крім тримачів до механізмів і 
ручних #, для обробляння металу) 

25.73.60-67.00 Інструментів • Пластини різальні багатогранні до #, не 
змонтовані, зі спеченого карбіду металу та 
металокераміки 

25.73.60-90.00 Інструментів • Пластини, держаки, насадки до #, не змонтовані, 
зі спеченого карбіду металу чи металокераміки 

(крім різальних багатогранних пластин) 

25.73.99 Інструментів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

26.51.62-10.00 Інструментів • Машини та пристрої електронні для 

випробовування механічних властивостей 

металів (крім машин і пристроїв 

металографічних, # для виявляння вад) 

26.51.66-89.00 Інструментів • Інструменти та машини неелектронні для 

вимірювання (крім призначених для 

вимірювання чи перевіряння геометричних 

параметрів, балансування механічних частин, 

випробовувальних стендів, # і оптичних 

приладів) 

26.51.85-20.00 інструментів • Частини та приладдя до #, приладів і машин 

підкатегорії 26.51.66 

26.70.25 Інструментів • Частини та приладдя до пристроїв на рідинних 

кристалах, лазерів (крім лазерних діодів), інших 

оптичних приладів та #, н. в. і. у. 

26.70.25-00.00 Інструментів • Частини та приладдя до пристроїв на рідинних 

кристалах, лазерів (крім лазерних діодів), інших 

оптичних приладів та #, н. в. і. у. 

28.24.11-35.00 Інструментів • Інструменти ручні електромеханічні, які 
працюють без зовнішнього джерела живлення 
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(крім дрилей, пилок, #, використовуваних для 

роботи з текстильними матеріалами) 

28.41.23-65.00 Інструментів • Верстати заточувальні (для заточування 

різальних #) для обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням 

28.41.23-75.00 Інструментів • Верстати заточувальні (для заточування 

різальних #) для обробляння металу, без 
числового програмного керування 

28.41.40-30.00 Інструментів • Частини металорізальних верстатів і пристрої до 

них (крім пристроїв для кріплення # і 
саморозкривальних головок, кріплень деталей, 

ділильних головок та інших спеціальних 

пристроїв для верстатів) 

28.41.40-50.00 Інструментів • Частини верстатів для формування металів і 
пристрої до них (крім пристроїв для кріплення # 

і саморозкривальних головок, кріплень деталей, 

ділильних головок та інших спеціальних 

пристроїв для верстатів) 

28.49.2 Інструментів • Пристрої для кріплення # 

28.49.21 Інструментів • Пристрої для кріплення # та саморозкривальні 
головки до верстатів 

28.49.21-10.00 Інструментів • Оправки, цангові патрони та втулки до верстатів 

і ручних # 

28.49.21-30.00 Інструментів • Пристрої для кріплення # для токарних верстатів 

(крім оправок, цангових патронів і втулок) 

28.49.21-40.00 Інструментів • Пристрої для кріплення #, головки 

саморозкривальні та кріплення деталей, 

використовувані лише чи переважно для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і дисплеїв з 
пласким екраном 

28.49.21-70.00 Інструментів • Головки саморозкривальні для верстатів і 
ручних # 

28.49.22-30.00 Інструментів • Пристрої затискальні та арматура спеціальної 
призначеності; комплекти стандартних 

затискальних пристроїв і складників арматури 

до верстатів і ручних # 

28.49.22-70.00 Інструментів • Пристрої для кріплення оброблюваних деталей 

до верстатів і ручних # (крім затискальних 

пристроїв і арматури спеціальної призначеності; 
комплектів стандартних затискальних пристроїв 

і складників арматури, пристроїв для кріплення 

оброблюваних деталей до токарних верстатів) 
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32.20.2 Інструментів • Частини та приладдя до музичних # 

32.20.16 Інструментів • Метрономи, камертони та камертони-дудки; 

механізми до музичних шкатулок; струни 

музичних # 

32.20.16-00.00 Інструментів • Метрономи, камертони та камертони-дудки; 

механізми до музичних шкатулок; струни 

музичних # 

32.20.20 Інструментів • Частини та приладдя до музичних # 

32.20.20-00.00 Інструментів • Частини та приладдя до музичних # 

32.20.89 Інструментів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

музичних # 

32.20.99-00.00 Інструментів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

музичних # 

33.13.11 Інструментів • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
приладів для вимірювання, випробовування й 

навігації 

33.13.11-10.00 Інструментів • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
приладів для вимірювання, випробовування й 

навігації та для інших цілей (крім устатковання 

для керування виробничими процесами) 

33.13.11-20.00 Інструментів • Ремонтування та технічне обслуговування 

промислових # і приладів для вимірювання часу 

25.73.40-25.00 Інструментів • Шлямбури з робочою частиною іншою, ніж з 
алмазу або агломерованого алмазу (крім 

тримачів для мехінізмів і ручних #, що їх 

використовують для буріння порід) 

25.73.99-00.00 Інструментів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

32.20.9 Інструментів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

музичних # 

28.41.24 Інструментом • Верстати стругальні, пиляльні, відрізальні та для 

інших видів обробляння металу різальним # 

28.24.2 Інструменту • Частини ручного # із силовим 

урухомлювачем/приводом 

28.24.9 Інструменту • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

ручного # із силовим урухомлювачем/приводом 

28.24.21 Інструменту • Частини електромеханічного # для роботи 

однією рукою з умонтованими електродвигуном 

28.24.21-00.00 Інструменту • Частини електромеханічного # для роботи 

однією рукою з умонтованими електродвигуном 

28.24.22 Інструменту • Частини іншого портативного ручного # із 
силовим урухомлювачем/приводом 
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28.24.22-00.00 Інструменту • Частини іншого портативного ручного # із 
силовим урухомлювачем/приводом 

28.24.99 Інструменту • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

ручного # із силовим урухомлювачем/приводом 

28.24.99-00.00 Інструменту • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

ручного # із силовим урухомлювачем/приводом 

33.12.17 Інструменту • Ремонтування та технічне обслуговування 

ручного # із силовим урухомлювачем/приводом 

33.12.17-00.00 Інструменту • Ремонтування та технічне обслуговування 

ручного # із силовим урухомлювачем/приводом 

21.20.12-30.00 Інсуліну • Ліки, з умістом #, але не антибіотиків, 

терапевтичної чи профілактичної призначеності, 
але не дозовані чи не розфасовані для роздрібної 
торгівлі 

21.20.12-50.00 Інсуліну • Ліки, з умістом гормонів, але не антибіотиків, 

терапевтичної чи профілактичної призначеності, 
але не дозовані чи не розфасовані для роздрібної 
торгівлі (крім #) 

21.20.12-60.00 Інсуліну • Ліки, з умістом #, але не антибіотиків, 

терапевтичної чи профілактичної призначеності, 
дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі 

26.11.9 Інтегрованих • Послуги, пов'язані з виробництвом електронних 

# схем; роботи субпідрядні як частина 
виробництва електронних складників 

26.11.40-90.00 Інтегрованих • Частини # схем і мікромодулів (крім схем, до 

складу яких входять лише пасивні елементи) 

26.11.91 Інтегрованих • Послуги, пов'язані з виробництвом електронних 

# схем 

26.11.91-00.00 Інтегрованих • Послуги, пов'язані з виробництвом електронних 

# схем 

28.41.11-80.00 Інтегрованих • Верстати для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових процесів, для 

виробництва напівпровідникових приладів або 

електронних # схем 

28.49.21-40.00 Інтегрованих • Пристрої для кріплення інструментів, головки 

саморозкривальні та кріплення деталей, 

використовувані лише чи переважно для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних # схем і дисплеїв з пласким 

екраном 

28.99.2 Інтегрованих • Машини й апарати, призначені для виробництва 
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напівпровідникових зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних # 

схем і пласких дисплеїв 

28.99.5 Інтегрованих • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних # схем і пласких дисплеїв; частини 

інших машин і устатковання спеціальної 
призначеності 

28.99.20 Інтегрованих • Машини й апарати, призначені для виробництва 

напівпровідникових зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних # 

схем і пласких дисплеїв 

28.99.20-40.00 Інтегрованих • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва напівпровідникових 

приладів або електронних # схем (крім верстатів 

для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових процесів) 

28.99.39-45.00 Інтегрованих • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва чи ремонтування 

масок і фотошаблонів; складання 

напівпровідникових приладів або електронних # 

схем; підіймання, переміщення, завантаження, 

розвантаження зливків, пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і дисплеїв з пласким екраном 

28.99.39-45.00 Інтегрованих • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва чи ремонтування 

масок і фотошаблонів; складання 

напівпровідникових приладів або електронних 

інтегрованих схем; підіймання, переміщення, 

завантаження, розвантаження зливків, пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних # 

схем і дисплеїв з пласким екраном 

28.99.51 Інтегрованих • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних # схем і пласких дисплеїв 

28.99.51-00.00 Інтегрованих • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних # схем і пласких дисплеїв 

26.11.3 Інтегровані • Схеми електронні # 

26.11.30 Інтегровані • Схеми електронні # 

26.11.30-03.00 Інтегровані • Схеми # багатокристальні: мікропроцесори та 
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мікроконтролери, об'єднані чи ні із 
запам'ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, схемами синхронізації й 

тактовими генераторами чи іншими схемами 

26.11.30-06.00 Інтегровані • Схеми # електронні (крім схем 

багатокристальних): мікропроцесори та 
мікроконтролери, об'єднані чи ні із 
запам'ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, схемами синхронізації й 

тактовими генераторами чи іншими схемами 

26.11.30-23.00 Інтегровані • Схеми # багатокристальні: пристрої 
запам'ятовувальні 

26.11.30-27.00 Інтегровані • Схеми # електронні (крім схем 

багатокристальних): пристрої запам'ятовувальні 
прямого доступу динамічні 

26.11.30-34.00 Інтегровані • Схеми # електронні (крім схем 

багатокристальних): пристрої запам'ятовувальні 
прямого доступу статичні, зокрема 
запам'ятовувачі прямого доступу типу «кеш» 

(«cash» - пам’ять) 

26.11.30-54.00 Інтегровані • Схеми # електронні (крім схем 

багатокристальних): постійні запам'ятовувальні 
перепрограмовувані пристрої, з можливістю 

стирання інформації за допомогою 

ультрафіолетових променів 

26.11.30-65.00 Інтегровані • Схеми # електронні (крім схем 

багатокристальних): постійні запам'ятовувальні 
перепрограмовувані пристрої, з електричним 

стиранням інформації, зокрема флеш-пам'ять 

26.11.30-67.00 Інтегровані • Схеми # електронні (крім схем 

багатокристальних): пристрої запам'ятовувальні, 
інші 

26.11.30-80.00 Інтегровані • Схеми # електронні: підсилювачі 

26.11.30-91.00 Інтегровані • Схеми # електронні багатокристальні, інші, н. в. 

і. у. 

26.11.30-94.00 Інтегровані • Схеми # електронні, інші, н. в. л. у. 

23.13.13-50.00 Інтервалі • Посуд столовий, кухонний з коефіцієнтом 

лінійного розширення не більше ніж 5•10-6/К, в 

# температур від 0° С до 300° С (крім 

склокерамічного, зі свинцевого кришталю або із 
загартованого скла, умістин для пиття) 

10.62.11 Інулін • Крохмалі; #; клейковина пшенична (глютен); 

декстрини й інші змодифіковані крохмалі 
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10.62.11-30.00 Інулін • # 

26.30.23 Інформацією • Апарати телефонні та апаратура, інші, для 

передавання та приймання звуку, зображення чи 

іншої інформації, зокрема апаратура для обміну 

# мережею проводового чи безпроводового 

зв'язку (наприклад, локальною чи глобальною 

мережею) 

26.30.23-70.00 Інформацією • Апарати для передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої інформації, зокрема 
апаратура для обміну # мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, локальною 

чи глобальною мережею), інші, ніж апарати для 

передавання чи приймання підтипу 26.20.16-

40.00 та підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 

20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 

26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 28.23.21, 28.23.22 

18 Інформації • Послуги поліграфічні та щодо тиражування на 

носіях # 

18.2 Інформації • Послуги щодо тиражування на носіях # 

18.20 Інформації • Тиражування на носіях # 

18.20.30-30.00 Інформації • Тиражування магнітних стрічок із записаними 

даними чи командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння # 

(крім записів звуку чи зображення), завширшки 

не більше ніж 4 мм 

18.20.30-50.00 Інформації • Тиражування магнітних стрічок із записаними 

даними чи командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння # 

(крім записів звуку чи зображення), завширшки 

більше ніж 4 мм 

18.20.30-70.00 Інформації • Тиражування комп'ютерних носіїв із записаними 

даними або командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння # 

(крім магнітних стрічок, записів звуку та 
зображення) 

26.8 Інформації • Носії # магнітні й оптичні 

26.11.30-54.00 Інформації • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): постійні запам'ятовувальні 
перепрограмовувані пристрої, з можливістю 

стирання # за допомогою ультрафіолетових 

променів 

26.11.30-65.00 Інформації • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): постійні запам'ятовувальні 
перепрограмовувані пристрої, з електричним 

стиранням #, зокрема флеш-пам'ять 
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26.12.2 Інформації • Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та 

подібні карти до машин автоматичного 

обробляння # 

26.12.20 Інформації • Карти, звукові, відеокарти, мережеві карти та 
подібні карти до машин автоматичного 

обробляння # 

26.12.20-00.00 Інформації • Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та 

подібні карти до машин автоматичного 

обробляння # 

26.20.3 Інформації • Блоки машин автоматичного обробляння #, інші 

26.20.11 Інформації • Машини автоматичного обробляння # переносні, 
масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та 
ноутбуки; органайзери цифрові персональні та 

подібні комп'ютери 

26.20.11-00.00 Інформації • Машини автоматичного обробляння # переносні, 
масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та 
ноутбуки; органайзери цифрові персональні та 

подібні комп'ютери 

26.20.12 Інформації • Апарати касові, банкомати та подібні машини, 

які можна сполучати з машиною чи мережею 

обробляння # 

26.20.12-00.00 Інформації • Апарати касові, банкомати та подібні машини, 

які можна сполучати з машиною чи мережею 

обробляння # 

26.20.13 Інформації • Машини автоматичного обробляння # цифрові, 
що мають в одному корпусі принаймні 
центральний блок обробляння інформації, 
пристрої введення та виведення, комбіновані чи 

ні 

26.20.13 Інформації • Машини автоматичного обробляння інформації 
цифрові, що мають в одному корпусі принаймні 
центральний блок обробляння #, пристрої 
введення та виведення, комбіновані чи ні 

26.20.13-00.00 Інформації • Машини автоматичного обробляння # цифрові, 
що мають в одному корпусі принаймні 
центральний блок обробляння інформації, 
пристрої введення та виведення, комбіновані чи 

ні 

26.20.13-00.00 Інформації • Машини автоматичного обробляння інформації 
цифрові, що мають в одному корпусі принаймні 
центральний блок обробляння #, пристрої 
введення та виведення, комбіновані чи ні 

26.20.14 Інформації • Машини автоматичного обробляння # цифрові, 
подані як системи 
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26.20.14-00.00 Інформації • Машини автоматичного обробляння # цифрові, 
подані як системи 

26.20.15 Інформації • Машини автоматичного обробляння # цифрові 
інші, що мають або не мають з одному корпусі 
один або два з таких пристроїв: 

запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення, 

пристрої виведення 

26.20.15-00.00 Інформації • Машини автоматичного обробляння # цифрові 
інші, що мають або не мають в одному корпусі 
один або два з таких пристроїв: 

запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення, 

пристрої виведення 

26.20.17 Інформації • Відеомонітори та відеопроектори, 

використовувані в системі автоматичного 

обробляння # 

26.20.17-00.00 Інформації • Відеомонітори та відеопроектори, 

використовувані в системі автоматичного 

обробляння # 

26.20.30 Інформації • Блоки машин автоматичного обробляння #, інші 

26.30.23 Інформації • Апарати телефонні та апаратура, інші, для 

передавання та приймання звуку, зображення чи 

іншої #, зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, локальною 

чи глобальною мережею) 

26.30.23-70.00 Інформації • Апарати для передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої #, зокрема апаратура для 

обміну інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, локальною 

чи глобальною мережею), інші, ніж апарати для 

передавання чи приймання підтипу 26.20.16-

40.00 та підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 

20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 

26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 28.23.21, 28.23.22 

26.40.34 Інформації • Відеомонітори та відеопроектори, не поєднані в 

одному корпусі з телеприймальною апаратурою 

та не використовувані в системі автоматичного 

обробляння # 

26.80 Інформації • Носії # магнітні й оптичні 

26.80.1 Інформації • Носії # магнітні й оптичні 

26.80.9 Інформації • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

магнітних і оптичних носіїв # 

26.80.11 Інформації • Носії # магнітні, не записані, крім карток з 
магнітною доріжкою 
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26.80.11-00.00 Інформації • Носії # магнітні, не записані, крім карток з 
магнітною доріжкою 

26.80.12 інформації • Носії # оптичні, не записані 

26.80.12-00.00 Інформації • Носії # оптичні, не записані 

26.80.99 Інформації • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

магнітних і оптичних носіїв # 

26.80.99-00.00 Інформації • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

магнітних і оптичних носіїв # 

27.12.31-30.00 Інформації • Панелі з числовим програмним керуванням, до 

складу яких входить автоматичний пристрій 

обробляння #, на напругу не більше ніж 1 кВ 

28.20.30-00.00 Інформації • Блоки машин автоматичного обробляння #, інші 

30.11.4 Інфраструктура • Судна прибережного плавання та прибережна # 

30.11.40 Інфраструктура • Судна прибережного плавання та прибережна # 

30.11.40-50.00 Інфраструктура • # прибережна 

26.60.13 Інфрачервоне • Апарати, що використовують ультрафіолетове 
чи # випромінювання, застосовувані у медицині, 
хірургії, стоматології чи ветеринарії 

26.60.13-00.00 Інфрачервоне • Апарати, що використовують ультрафіолетове 
чи # випромінювання, застосовувані у медицині, 
хірургії, стоматології чи ветеринарії 

28.21.13-55.00 Інфрачервоним • Печі електричні промислові чи лабораторні, 
устатковання індукційне чи діелектричне для 

термічного обробляння (зокрема топки та 
діелектричні печі), крім печей опору, печей з # 

випромінюванням 

28.21.13-57.00 Інфрачервоним • Печі з # випромінюванням 

27.40.12 Інфрачервоних • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою, крім 

ультрафіолетових та # ламп 

27.40.12-95.00 Інфрачервоних • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою на 
напругу не більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та # ламп, ламп до мотоциклів 

і автомобілів) 

27.40.39-10.00 Інфрачервоних • Устатковання електричне освітлювальне та 

візуальної сигналізації для автомобілів (крім 

ламп розжарювання та газорозрядних ламп, 

герметичних ламп спрямованого світла, 
ультрафіолетових, # і дугових ламп) 

27.40.12-50.00 Інфрачервоних • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою до 

мотоциклів і автомобілів (крім ультрафіолетових 

та # ламп) 
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27.40.12-93.00 Інфрачервоних • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою на 
напругу більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та # ламп, ламп до мотоциклів 

і автомобілів) 

27.40.15 Інфрачервоні • Лампи газорозрядні; ультрафіолетові чи #; 

лампи дугові 

27.40.15-70.00 Інфрачервоні • Лампи ультрафіолетові чи #; лампи дугові 

20.59.59-10.00 Іоніти • #; газопоглиначі для вакуумних приладів; 

сульфонати нафтові (крім нафтових сульфонатів 

лужних металів амонію чи етаноламінів), 

тіофеновані сульфокислоти олій, одержаних з 
бітумінозних матеріалів, і їхні солі 

28.41.11-70.00 Іонно-променевих • Верстати для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням електрохімічних, електронно-

променевих, # або плазмодугових процесів 

20.14.62-35.00 Іонони • # та метиліонони 

24.41.30-30.00 Іридій • Платина, паладій, родій, #, осмій і рутеній 

необроблені чи як порошок 

24.41.30-50.00 Іридій • Платина, паладій, родій, #, осмій і рутеній 

напівоброблені (крім необроблених або як 

порошок) 

10.82.23-75.00 Ірис • #; карамелі й подібні цукерки 

27.11.32 Іскровим • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з # запалюванням; 

установки генераторні, інші; перетворювачі 
електричні обертові 

27.11.32-33.00 Іскровим • Установки генераторні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з # запалюванням 

потужністю не більше ніж 7,5 кВ.А 

27.11.32-50.00 Іскровим • Установки генераторні (крім двигунів 

поршневих внутрішнього згоряння з # 

запалюванням або запалюванням від стиснення) 

28.11.12 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння з # 

запалюванням до морських суден; двигуни, інші 

28.11.12-00.00 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння з # 

запалюванням до морських суден; двигуни, інші 

28.11.41 Іскровим • Частини двигунів внутрішнього згоряння з # 

запалюванням, крім частин двигунів до літаків 

28.11.41-00.00 Іскровим • Частини двигунів внутрішнього згоряння з # 

запалюванням, крім частин двигунів до літаків 

29.10.11 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 
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запалюванням до моторних транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна не більше 
ніж 1000 см3 

29.10.11-00.00 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням до моторних транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна не більше 
ніж 1000 см3 

29.10.12 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням до моторних транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1000 см3 

29.10.12-00.00 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням до моторних транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1000 см3 

29.10.21 Іскровим • Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з 
# запалюванням, з об'ємом циліндрів двигуна не 

більше ніж 1500 см3, нові 

29.10.22-50.00 Іскровим • Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з # запалюванням, зі 
зворотно-поступальним рухом поршня, з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 3000 см3 

29.10.42 Іскровим • Автомобілі вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з # запалюванням; 

автомобілі вантажні, інші, нові 

29.10.42-00.00 Іскровим • Автомобілі вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з # запалюванням; 

автомобілі вантажні, інші, нові 

30.30.11 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння з # 

запалюванням, авіаційні 

30.30.11-00.00 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння з # 

запалюванням, авіаційні 

30.30.15 Іскровим • Частини авіаційних двигунів внутрішнього 

згоряння з # запалюванням 

30.30.15-00.00 Іскровим • Частини авіаційних двигунів внутрішнього 

згоряння з # запалюванням 

30.91.31 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1000 см3 
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30.91.31-00.00 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна не більше ніж 1000 см3 

30.91.32 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1000 см3 

30.91.32-00.00 Іскровим • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, мотоциклетні, з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1000 см3 

27.11.32-35.00 Іскровим • Установки генераторні з поршневими двигунами 

внутрішнього згоряння з # запалюванням 

потужністю більше ніж 7,5 кВ.А 

29.10.21-00.00 Іскровим • Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з 
# запалюванням, з об'ємом циліндрів двигуна не 

більше ніж 1500 см3, нові 

29.10.22 Іскровим • Автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння з 
# запалюванням, з об'ємом циліндрів двигуна 

більше ніж 1500 см3, нові 

32.40.1 Істоти • Ляльки, що зображують тільки людей; іграшки, 

що зображують тварин та інші #, крім людей; 

їхні частини 

32.40.12 Істоти • Іграшки, що зображують тварин та інші #, крім 

людей 

32.40.12-00.00 Істоти • Іграшки, що зображують тварин та інші #, крім 

людей 

20.13.23 Ітрій • Метали лужні чи лужноземельні; метали 

рідкісноземельні, скандій та #; ртуть 

20.13.23-00.00 Ітрій • Метали лужні чи лужноземельні; метали 

рідкісноземельні, скандій та #; ртуть 

20.13.65 Ітрію • Сполуки рідкісноземельних металів, # чи 

скандію 

20.13.65-00.00 Ітрію • Сполуки рідкісноземельних металів, # чи 

скандію 

31.09.12 Їдалень • Меблі дерев'яні до спалень, # і віталень 

31.09.12-50.00 Їдалень • Меблі дерев'яні до # і віталень (крім дзеркал-

стояків, сидінь) 

20.13.25-27.00 Їдкий • Гідроксид натрію у водному розчині (# натр або 

сода рідинна) 

27.52.12-35.00 їжі • Прилади побутові залізні чи сталеві на газовому 
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паливі (зокрема нагрівачі, пічні решітки, каміни 

та жаровні, на газовому та інших видах палива), 

крім з витяжним отвором і крім приладів для 

приготування та підігрівання # 

27.52.1 Їжі • Устатковання побутове неелектричне для 

приготування та підігрівання # 

27.52.2 Їжі • Частини печей, плиток, приладів для 

підігрівання # та подібних неелектричних 

побутових приладів 

27.52.11 Їжі • Прилади побутові неелектричні для 

приготування та підігрівання #, залізні, сталеві 
або мідні 

27.52.11-13.00 Їжі • Прилади для приготування та підігрівання #, 

побутові, з духовкою, залізні чи сталеві, на 
газовому паливі (зокрема з додатковими 

котлами для центрального опалення, окремими 

духовками для газового та інших видів палива) 

27.52.11-15.00 Їжі • Прилади для приготування та підігрівання #, 

побутові, залізні чи сталеві, на газовому паливі 
(зокрема з додатковими котлами для 

центрального опалення, для газового та інших 

видів палива, без духовки) 

27.52.11-90.00 Їжі • Прилади побутові для приготування та 
підігрівання # (неелектричні) залізні, сталеві або 

мідні 

27.52.12-33.00 Їжі • Прилади побутові залізні чи сталеві на газовому 

паливі з витяжним отвором (зокрема нагрівачі, 
пічні решітки, каміни та жаровні, на газовому та 

інших видах палива), крім приладів для 

приготування та підігрівання # 

27.52.12-50.00 Їжі • Прилади побутові залізні чи сталеві на 

рідинному паливі (зокрема нагрівачі, пічні 
решітки, каміни та жаровні), крім приладів для 

приготування та підігрівання # 

27.52.12-70.00 Їжі • Прилади побутові залізні чи сталеві на твердому 

паливі з витяжним отвором (зокрема нагрівачі, 
пічні решітки, каміни та жаровні), крім приладів 

для приготування та підігрівання # 

27.52.20 Їжі • Частини печей, плиток, приладів для 

підігрівання # та подібних неелектричних 

побутових приладів 

27.52.20-00.00 Їжі • Частини печей, плиток, приладів для 

підігрівання # та подібних неелектричних 

побутових приладів 

28.25.13-33.00 Їжі • Вітрини та прилавки холодильні з холодильним 
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агрегатом або випарювачем для зберігання 

замороженої # 

28.25.13-35.00 Їжі • Вітрини та прилавки холодильні з холодильним 

агрегатом або випарювачем, інші (крім 

призначених для зберігання замороженої #) 

28.93.15 Їжі • Печі хлібопекарські неелектричні; устатковання 

непобутове для приготування чи підігрівання # 

28.93.15-80.00 Їжі • Устатковання для приготування чи розігрівання 

#, непобутове (крім неелектричних тунельних 

печей, неелектричних хлібопекарських печей, 

неелектричних перколяторів) 

10.39.24 Їжу • Плоди та горіхи, законсервовані, для 

тимчасового зберігання, не для безпосереднього 

вживання в # 

10.39.24-30.00 Їжу • Плоди та горіхи, інші, законсервовані для 

тимчасового зберігання діоксидом сірки чи в 

розсолі, у сірчистій воді чи в інших 

консервувальних розчинах, але непридатні для 

безпосереднього вживання в # 

10.51.52-41.00 Йогурт • Кефір, сметана, # й інші ферментовані продукти 

10.51.52-45.00 Йогурт • # рідинний ароматизований чи сквашене молоко 

(кефір; сметана; йогурт й інші ферментовані 
продукти, ароматизовані чи з доданням плодів, 

горіхів або какао) 

10.51.52-45.00 Йогурт • Йогурт рідинний ароматизований чи сквашене 
молоко (кефір; сметана; # й інші ферментовані 
продукти, ароматизовані чи з доданням плодів, 

горіхів або какао) 

20.13.21-16.00 Йод • #, фтор, бром 

20.13.32-50.00 Йодати • Хлорати; перхлорати; бромати; пербромати; 

перйодати та # 

20.13.31-70.00 Йодиди • Броміди та оксиди бромідів; # та оксиди йодидів 

20.13.31-70.00 Йодидів • Броміди та оксиди бромідів; йодиди та оксиди # 

20.14.19-10.00 Йоду • Похідні ациклічних вуглеводнів, з умістом 

фтору, брому або # 

21.20.13-20.00 Йоду • Ліки, з умістом # або сполук йоду, та інші ліки 

терапевтичної чи профілактичної призначеності, 
не розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.13-20.00 Йоду • Ліки, з умістом йоду або сполук #, та інші ліки 

терапевтичної чи профілактичної призначеності, 
не розфасовані для роздрібної торгівлі 

26.51.4 Йонізівного • Прилади для вимірювання електричних величин 
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і # випромінювання 

26.51.41 Йонізівного • Прилади й апаратура для вимірювання чи 

виявляння # випромінювання 

33.20.41-00.00 Йонізівного • Прилади й апаратура для вимірювання чи 

виявляння # випромінювання 

27.3 Кабелі • Проводи, # та електромонтажні пристрої 

27.31 Кабелі • # волоконно-оптичні 

27.31.1 Кабелі • # волоконно-оптичні 

27.31.11 Кабелі • # волоконно-оптичні у формі оптичних волокон 

в індивідуальних захисних оболонках 

27.31.11-00.00 Кабелі • # волоконно-оптичні у формі оптичних волокон 

в індивідуальних захисних оболонках 

27.31.12 Кабелі • Волокна оптичні та пучки оптичних волокон; # 

волоконно-оптичні (крім складених із волокон в 

індивідуальних оболонках) 

27.31.12-00.00 Кабелі • Волокна оптичні та пучки оптичних волокон; # 

волоконно-оптичні (крім складених із волокон в 

індивідуальних оболонках) 

27.32 Кабелі • Проводи та # електронні й електричні, інші 

27.32.1 Кабелі • Проводи та # електронні й електричні, інші 

27.32.11 Кабелі • # коаксіальні та інші коаксіальні електричні 
провідники 

27.32.12-00.00 Кабелі • # коаксіальні та інші коаксіальні електричні 
провідники 

24.42.23-30.00 Кабелів • Дріт з нелегованого алюмінію (крім ізольованих 

електричних проводів і #, троса й армованого 

алюмінієвим дротом корду, багатожильного 

проводу й кабелю) 

24.42.23-50.00 Кабелів • Дріт з алюмінієвих сплавів (крім ізольованих 

електричних проводів і #, троса й армованого 

алюмінієвим дротом корду, багатожильного 

проводу й кабелю) 

25.93.12-50.00 Кабелів • Дріт кручений, троси, плетені шнури та подібні 
вироби з міді (крім електроізольованих, 

колючого дроту та неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, ізольованих 

електричного проводу та #) 

25.93.12-70.00 Кабелів • Дріт кручений, троси, плетені шнури та подібні 
вироби з алюмінію (крім електроізольованих, 

колючого дроту та неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, ізольованих 

електричного проводу та #) 
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25.99.29-35.00 Кабелів • Барабани для #, систем труб і подібні вироби, із 
заліза чи сталі 

27.31.9 Кабелів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

волоконно-оптичних # 

27.31.99 Кабелів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

волоконно-оптичних # 

27.31.99-00.00 Кабелів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

волоконно-оптичних # 

27.32.9 Кабелів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших електронних і електричних проводів та # 

27.32.99 Кабелів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших електронних і електричних проводів та # 

27.32.99-00.00 Кабелів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших електронних і електричних проводів та # 

27.33.13-10.00 Кабелів • Штепселі та розетки на напругу не більше ніж 1 

кВ для коаксіальних # 

27.33.13-50.00 Кабелів • Штепселі та розетки на напругу не більше ніж 1 

кВ (крім призначених для коаксіальних # і 
друкованих схем) 

27.33.13-70.00 Кабелів • З'єднувачі та контактні елементи для проводів і 
# на напругу не більше ніж 1 кВ 

27.33.14-10.00 Кабелів • Жолоби для проводок, профілі та оболонки до 

електричних #, з пластмаси 

28.99.39-50.00 Кабелів • Машини для виробництва канатів або # 

24.42.23-30.00 Кабелю • Дріт з нелегованого алюмінію (крім ізольованих 

електричних проводів і кабелів, троса й 

армованого алюмінієвим дротом корду, 

багатожильного проводу й #) 

24.42.23-50.00 Кабелю • Дріт з алюмінієвих сплавів (крім ізольованих 

електричних проводів і кабелів, троса й 

армованого алюмінієвим дротом корду, 

багатожильного проводу й #) 

24.44.23-50.00 Кабелю • Дріт з міді з найменшим розміром поперечного 

перерізу більше ніж 0,5 мм, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу менше ніж 6 мм 

(крім троса чи посиленого дротом корду, 

багатожильного проводу й #) 

24.44.23-70.00 Кабелю • Дріт з міді з найменшим розміром поперечного 

перерізу більше ніж 0,5 мм (крім троса чи 

посиленого дротом корду, багатожильного 

проводу й #) 

26.40.20-20.00 Кабельного • Блоки настроювання для # телебачення чи 
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відеомагнітофонів і блоки приймачів кабельного 

телебачення (крім таких, що відокремлюють 

високочастотні телевізійні сигнали) 

26.40.20-20.00 Кабельного • Блоки настроювання для кабельного 

телебачення чи відеомагнітофонів і блоки 

приймачів # телебачення (крім таких, що 

відокремлюють високочастотні телевізійні 
сигнали) 

28.22.12 Кабестани • Лебідки шахтних підіймальних установок 

надшахтного розміщення; лебідки, спеціально 

призначені для використання під землею; 

лебідки, інші; # 

28.22.12-50.00 Кабестани • Лебідки та # з урухомлювачем/приводом від 

поршневого двигуна внутрішнього згоряння чи з 
електродвигуном (крім призначених для 

підіймання транспортних засобів) 

28.22.12-70.00 Кабестани • Лебідки та #, інші (крім призначених для 

підіймання транспортних засобів, без 
електродвигуна та без урухомлювача/приводу 

від поршневого двигуна внутрішнього згоряння) 

25.50.12-50.00 Кабестанів • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і #, домкратів, 

вилкових автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи маніпуляційними 

пристроями, ліфтів, ескалаторів, конвеєрів і 
вагонів канатних доріг або фунікулерів 

22.19.73-50.00 Каблуки • Підошви та # з ґуми 

22.29.29-20.00 Каблуки • Підошви та підбори/# з пластмаси 

10.83 Кава • Чай і #, оброблені 

10.83.1 Кава • Чай і #, оброблені 

10.83.11 Кава • # смажена та кава без кофеїну 

10.83.11 Кава • Кава смажена та # без кофеїну 

10.83.11-30.00 Кава • # несмажена, без кофеїну 

10.83.11-50.00 Кава • # смажена, з кофеїном 

10.83.11-70.00 Кава • # смажена, без кофеїну 

10.83.9 Кави • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

оброблених # та чаю 

10.83.12 Кави • Замінники #; екстракти, есенції та концентрати 

кави чи замінників кави; шкаралупи та оболонки 

зерен кави 

10.83.12 Кави • Замінники кави; екстракти, есенції та 
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концентрати # чи замінників кави; шкаралупи та 
оболонки зерен кави 

10.83.12 Кави • Замінники кави; екстракти, есенції та 
концентрати кави чи замінників #; шкаралупи та 
оболонки зерен кави 

10.83.12 Кави • Замінники кави; екстракти, есенції та 
концентрати кави чи замінників кави; 

шкаралупи та оболонки зерен # 

10.83.12-10.00 Кави • Замінники # з умістом кави 

10.83.12-10.00 Кави • Замінники кави з умістом # 

10.83.12-40.00 Кави • Екстракти, есенції та концентрати # й готові 
продукти на основі екстрактів, есенцій чи 

концентратів кави або на основі кави 

10.83.12-40.00 Кави • Екстракти, есенції та концентрати кави й готові 
продукти на основі екстрактів, есенцій чи 

концентратів # або на основі кави 

10.83.12-40.00 Кави • Екстракти, есенції та концентрати кави й готові 
продукти на основі екстрактів, есенцій чи 

концентратів кави або на основі # 

10.83.12-70.00 Кави • Цикорій смажений та інші смажені замінники #, 

екстракти, есенції та концентрати з них 

10.83.99 Кави • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

оброблених # та чаю 

10.83.99-00.00 Кави • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

оброблених # та чаю 

11.06.10-50.00 Кави • Солод обсмажений (крім продуктів, підданих 

подальшому переробленню, солоду смаженого 

як замінника #) 

28.93.15-60.00 Кави • Перколятори та інші апарати для приготування # 

й інших гарячих напоїв, непобутові 

27.51.24-30.00 Кавоварки • # та чайники побутові (зокрема кавоварки з 
проціджувачем) 

27.51.24-30.00 Кавоварки • Кавоварки та чайники побутові (зокрема # з 
проціджувачем) 

27.51.24-90.00 Кавоварок • Прилади електронагрівальні побутові (крім 

перукарських апаратів і ручних сушильних 

апаратів, приладів для обігрівання приміщень і 
ґрунту, водонагрівачів, занурюваних нагрівачів, 

прасок, мікрохвильових печей, печей, плиток, 

котлів для варіння, грилів, ростерів, #, чайників і 
тостерів) 

23.41.11-30.00 Кавомолок • Посуд столовий і кухонний з 
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порцеляни/фарфору (крім електротермічної 
апарату ри, # і млинків для спецій з робочими 

частинами з металу) 

24.45.30-30.00 Кадмій • Вісмут, вироби з нього, зокрема відходи та 

брухт, н. в. і. у.; # і вироби з нього (крім відходів 

і брухту), н. в. і. у. 

20.12.24-40.00 Кадмію • Пігменти та препарати, виготовлені на основі 
сполук хрому чи # 

10.51.53 Казеїн • # 

10.51.53-00.00 Казеїн • # 

20.59.60-20.00 Казеїнати • # та інші похідні казеїну (крім казеїнових клеїв) 

20.59.60-20.00 Казеїну • Казеїнати та інші похідні # (крім казеїнових 

клеїв) 

28.99.39-75.00 Казино • Столи для #, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, 

зокрема столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, жетонів 

або інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, 
гральних карт і наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

10.51.52-45.00 Какао • Йогурт рідинний ароматизований чи сквашене 
молоко (кефір; сметана; йогурт й інші 
ферментовані продукти, ароматизовані чи з 
доданням плодів, горіхів або #) 

10.72.12-53.00 Какао • Печиво здобне та вафлі, цілком чи частково 

покриті шоколадом чи іншими сумішами, з 
умістом # 

10.72.12-55.00 Какао • Печиво здобне (зокрема печиво з начинкою), 

крім цілком чи частково покритого шоколадом 

чи іншими сумішами, з умістом # 

10.72.12-59.00 Какао • Вафлі та вафельні облатки, крім цілком чи 

частково покритих шоколадом або іншими 

сумішами, з умістом # 

10.72.19-40.00 Какао • Печиво (крім цілком чи частково покритого 

шоколадом чи іншими сумішами, з умістом #, 

здобного печива, вафель і вафельних облаток) 

10.82.1 Какао • # терте, какао-масло, жири й олія, какао-

порошок 

10.82.3 Какао • Лушпайки, шкаралупи, оболонки # та інші 
відходи какао 

10.82.3 Какао • Лушпайки, шкаралупи, оболонки какао та інші 
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відходи # 

10.82.9 Какао • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 

шоколаду та цукрових кондитерських виробів 

10.82.11 Какао • # терте 

10.82.11-00.00 Какао • # терте 

10.82.23 Какао • Вироби кондитерські цукрові (зокрема білий 

шоколад), без умісту какао-порошку й тертого # 

10.82.30 Какао • Лушпайки, шкаралупи, оболонки # та інші 
відходи какао 

10.82.30 Какао • Лушпайки, шкаралупи, оболонки какао та інші 
відходи # 

10.82.30-00.00 Какао • Лушпайки, шкаралупи, оболонки # та інші 
відходи какао 

10.82.30-00.00 Какао • Лушпайки, шкаралупи, оболонки какао та інші 
відходи # 

10.82.99 Какао • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 

шоколаду та цукрових кондитерських виробів 

10.82.99-00.00 Какао • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 

шоколаду та цукрових кондитерських виробів 

10.82.21-50.00 Какао-масла • Крихта молочного шоколаду з умістом # не 
менше ніж 18 мас. % та в пакованнях масою 

більше ніж 2 кг 

10.82.21-70.00 Какао-масла • Глазур шоколадна, з умістом # не менше ніж 18 

мас. % та в пакованнях масою більше ніж 2 кг 

10.82.21-90.00 Какао-масла • Продукти харчові готові, з умістом # не менше 
ніж 18 мас. % та в пакованнях масою більше ніж 

2 кг (крім шоколадної глазурі, крихти молочного 

шоколаду) 

10.82.1 Какао-масло • Какао терте, #, жири й олія, какао-порошок 

10.82.12 Какао-масло • #, жири й олія 

10.82.12-00.00 Какао-масло • #, жири й олія 

10.82.22-90.00 Какао-порошку • Продукт харчові, з умістом какао-продуктів 

(крім тертого какао, какао-масла, #, виробів у 

блоках, плитках, брусках, рідинних, 

пастоподібних, у порошку, у гранулах, в інших 

нетарних формах, у пакованнях не менше ніж 2 

кг, виробів для приготування напоїв, 

шоколадних паст) 

10.82.23 Какао-порошку • Вироби кондитерські цукрові (зокрема білий 

шоколад), без умісту # й тертого какао 
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28.93.17-20.00 Какао-порошку • Устатковання промислове для виробництва 

кондитерських виробів, # чи шоколаду 

10.82.1 Какао-порошок • Какао терте, какао-масло, жири й олія, # 

10.82.13 Какао-порошок • #, без додання цукру чи інших підсолоджувачів 

10.82.13-00.00 Какао-порошок • #, без додання цукру чи інших підсолоджувачів 

10.82.14 Какао-порошок • #, з доданням цукру чи інших підсолоджувачів 

10.82.14-00.00 Какао-порошок • #, з доданням цукру чи інших підсолоджувачів 

10.82 Какао-продукти • #, шоколад і цукрові кондитерські вироби 

10.82.21 Какао-продуктів • Шоколад і готові харчові продукти з умістом # 

(крім какао-порошку підсолодженого), безтарні 

10.82.21-30.00 Какао-продуктів • Шоколад і подібні продукти, з умістом #, у 

блоках, плитках, брусках масою більше ніж 2 кг 
чи в рідинних, пастоподібних формах, у 

порошку, у гранулах, в інших нетарних формах, 

у контейнерах чи в первинному пакованні 
масою більше ніж 2 кг, з умістом какао-

продуктів не менше ніж 18 мас. % 

10.82.21-30.00 Какао-продуктів • Шоколад і подібні продукти, з умістом какао-

продуктів, у блоках, плитках, брусках масою 

більше ніж 2 кг чи в рідинних, пастоподібних 

формах, у порошку, у гранулах, в інших 

нетарних формах, у контейнерах чи в 

первинному пакованні масою більше ніж 2 кг, з 
умістом # не менше ніж 18 мас. % 

10.82.22 Какао-продуктів • Шоколад і готові харчові продукти, з умістом # 

(крім какао-порошку підсолодженого), крім 

безтарних 

10.82.22-60.00 Какао-продуктів • Вироби кондитерські цукрові та їх замінники, 

виготовлені з продуктів-замінників цукру з 
умістом # (зокрема шоколадна нуга), крім білого 

шоколаду 

10.82.22-80.00 Какао-продуктів • Вироби готові, з умістом #, для приготування 

напоїв 

10.82.22-90.00 Какао-продуктів • Продукти харчові, з умістом # (крім тертого 

какао, какао-масла, какао-порошку, виробів у 

блоках, плитках, брусках, рідинних, 

пастоподібних, у порошку, у гранулах, в інших 

нетарних формах, у пакованнях не менше ніж 2 

кг, виробів для приготування напоїв, 

шоколадних паст) 

28.29.4 Каландри • Центрифуги, # та торговельні автомати 

28.29.42 Каландри • # чи інші валкові машини, крім призначених для 

обробляння металів або скла 
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28.29.42-00.00 Каландри • # чи інші валкові машини, крім призначених для 

обробляння металів або скла 

28.94.21-50.00 Каландри • Машини для промивання, вибілювання чи 

фарбування (зокрема преси для віджимання та #, 

барабани); крім пральних побутових машин і 
машин для пралень 

28.29.83 Каландрів • Частини # або інших валкових машин; частини 

машин для розбризкування, частини ваг і 
зважувальних машин 

28.29.83-13.00 Каландрів • Циліндри до # або інших валкових машин (крім 

призначених для обробляння металів або скла) 

28.29.83-15.00 Каландрів • Частини # або інших валкових машин (крім 

призначених для обробляння металів або скла, і 
крім циліндрів) 

33.20.29-60.00 Каландрів • Монтування машин і апаратури загальної 
призначеності для зважування, фільтрування, 

дистилювання, пакування, наливання у пляшки, 

розбризкування, # апаратів пароструминних і 
піскоструминних 

28.94.21-30.00 Каландрувальних • Машини прасувальні та преси (зокрема преси 

для термофіксації матеріалів, крім # машин) 

18.12.19-10.00 Календарів • Друкування різноманітних #, зокрема відривних 

24.10.31-30.00 Калібрі • Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриву, з рельєфним малюнком, одержаним 

безпосередньо в процесі прокатування, і 
продукція завтовшки менше ніж 4,75 мм, без 
рельєфного малюнка (крім прокатаного за 

чотирма гранями або в прямокутному закритому 

# завширшки не більше ніж 1250 мм і завтовшки 

не менше від 4 мм) 

24.10.32-10.00 Калібрі • Прокат плаский з нелегованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, прокатаний за чотирма гранями 

чи у прямокутному закритому #, завширшки не 
менше ніж 150 мм, але менше від 600 мм і 
завтовшки не менше ніж 4 мм, не в рулонах, без 
рельєфного малюнка, загально відомий як 

«широкоштабовий прокат» 

26.51.63-30.00 Калібрувальні • Лічильники подання чи вироблення газу 

(зокрема #) 

26.51.63-50.00 Калібрувальні • Лічильники подання чи вироблення рідин 

(зокрема #), крім помп 
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26.51.63-70.00 Калібрувальні • Лічильники подання чи вироблення 

електроенергії (зокрема #), крім вольтметрів, 

амперметрів, ватметрів і подібних виробів 

28.93.2 Калібрування • Машини для очищування, сортування чи # 

насіння, зерна або сухих бобових культур 

28.93.20 Калібрування • Машини для очищування, сортування чи # 

насіння, зерна або сухих бобових культур 

28.93.20-00.00 Калібрування • Машини для очищування, сортування чи # 

насіння, зерна або сухих бобових культур 

28.93.34 Калібрування • Частини машин для очищування, сортування чи 

# насіння, зерна або сухих бобових культур 

28.93.34-00.00 Калібрування • Частини машин для очищування, сортування чи 

# насіння, зерна або сухих бобових культур 

20.13.25-37.00 Калієвий • Гідроксид калію у водному розчині (луг # або 

поташ рідинний) 

20.15.51 Калій • # хлористий (хлорид калію) 

20.15.51-00.00 Калій • # хлористий (хлорид калію) 

20.15.79 Калій • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом двох чи 

трьох поживних елементів (азот, фосфат, #), н. в. 

і. у. 

20.15.79-30.00 Калій • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом двох чи 

трьох поживних елементів (азот, фосфат, #), у 

таблетках чи в подібній формі або в пакованнях 

масою брутто не більше ніж 10 кг 

20.13.25-35.00 Калію • Гідроксид # (каустичний поташ), твердий 

20.13.25-37.00 Калію • Гідроксид # у водному розчині (луг калієвий або 

поташ рідинний) 

20.13.25-50.00 Калію • Пероксиди натрію чи # 

20.13.42 Калію • Фосфінати, фосфонати, фосфати, поліфосфати 

та нітрати (крім нітратів #) 

20.13.42-10.00 Калію • Нітрати (крім нітратів #) 

20.15.51 Калію • Калій хлористий (хлорид #) 

20.15.51-00.00 Калію • Калій хлористий (хлорид #) 

20.15.52 Калію • Сульфат # 

20.15.52-00.00 Калію • Сульфат # 

20.15.71 Калію • Добрива мінеральні або хімічні з умістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та # 

20.15.71-30.00 Калію • Добрива з умістом азоту, фосфору та # не менше 

ніж 10 мас. % в перерахунку на чистий азот 
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20.15.71-80.00 Калію • Добрива з умістом азоту, фосфору та # менше 
ніж 10 мас. % в перерахунку на чистий азот 

20.15.75 Калію • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом двох 

поживних елементів: азоту та # 

20.15.75-00.00 Калію • Добрива мінеральні чи хімічні з умістом двох 

поживних елементів: азоту та # 

20.15.76 Калію • Нітрати # 

20.15.76-00.00 Калію • Нітрати # 

17.12.6 Калька • Пергамент рослинний, папір жиронепроникний, 

восківка й # та інші глазуровані прозорі чи 

напівпрозорі папери 

17.12.60 Калька • Пергамент рослинний, папір жиронепроникний, 

восківка й # та інші глазуровані прозорі чи 

напівпрозорі папери 

17.12.60-00.00 Калька • Пергамент рослинний, папір жиронепроникний, 

восківка й # та інші глазуровані прозорі чи 

напівпрозорі папери 

28.23.12 Калькулятори • # електронні, кишенькові машинки для 

записування, відтворювання й візуального 

подання даних з обчислювальними функціями 

28.23.12-00.00 Калькулятори • # електронні, кишенькові машинки для 

записування, відтворювання й візуального 

подання даних з обчислювальними функціями 

14.14.12 Кальсони • #, труси, нічні сорочки, піжами, халати купальні, 
домашні халати та подібні вироби, чоловічі або 

хлопчачі, трикотажні 

14.14.12-20.00 Кальсони • # та труси, чоловічі або хлопчачі, трикотажні 
(зокрема труси-шорти) 

14.14.22 Кальсони • Майки та інші натільні фуфайки, #, труси, нічні 
сорочки, піжами, купальні халати, домашні 
халати, чоловічі або хлопчачі, крім трикотажних 

14.14.22-20.00 Кальсони • # та труси, чоловічі або хлопчачі (зокрема труси-

шорти), крім трикотажних 

23.52.3 Кальцинований • Доломіт # або агломерований 

23.52.30 Кальцинований • Доломіт # або агломерований 

23.52.30-30.00 Кальцинований • Доломіт # та спечений необроблений, начорно 

оброблений або розрізаний на прямокутні чи 

квадратні блоки або плити 

20.13.32-30.00 Кальцію • Гіпохлорити, гіпохлорит # технічний, хлорити; 

гіпоброміти 

20.13.42-40.00 Кальцію • Гідроортофосфат # (дикальційфосфат) 
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20.13.43-40.00 Кальцію • Карбонат # 

20.15.34 Кальцію • Солі подвійні та суміші нітрату # й нітрату 

амонію 

20.15.34-00.00 Кальцію • Солі подвійні та суміші нітрату # й нітрату 

амонію 

20.15.35 Кальцію • Суміші нітрату амонію з карбонатом # чи 

іншими неорганічними речовинами, що не є 
добривами 

20.15.35-30.00 Кальцію • Суміші нітрату амонію з карбонатом #, з 
умістом азоту не більше ніж 28 мас. % 

20.15.35-80.00 Кальцію • Суміші нітрату амонію з карбонатом #, з 
умістом азоту більше ніж 28 мас. % 

20.59.59-20.00 Кальцію • Піролігніти, татрат # неочищений, цитрат 
кальцію неочищений, засоби антикорозійні, з 
умістом амінів як активних складників 

20.59.59-20.00 Кальцію • Піролігніти, татрат кальцію неочищений, цитрат 
# неочищений, засоби антикорозійні, з умістом 

амінів як активних складників 

23.19.26-70.00 Камені • Вироби скляні дрібні (зокрема намистини, 

штучні перли та # й подібні вироби) 

23.20.14-10.00 Камені • Вироби з умістом магнезиту, доломіту чи 

хроміту (зокрема цегли та інші форми, # 

пробірні для випробування дорогоцінних 

металів, блоки та плити для брукування), крім 

вогнетривких виробів 

23.91.11 Камені • Жорна, точильні #, шліфувальні круги й подібні 
вироби, без обрамлення, для обробляння 

каміння, а також їх частини, з природного 

каменю, з агломерованих природних або 

штучних абразивів, чи з кераміки 

23.91.11-10.00 Камені • Жорна та # точильні без обрамлення, призначені 
для мелення, шліфування чи подрібнювання 

23.91.11-20.00 Камені • Жорна, точильні #, шліфувальні круги й подібні 
вироби без обрамлення з агломерованих 

природних або штучних алмазів, крім жорен і 
точильних каменів, призначених для мелення, 

шліфування або подрібнювання 

23.91.11-30.00 Камені • Жорна, точильні #, шліфувальні круги й подібні 
вироби, без обрамлення, армовані в'яжучим 

матеріалом із синтетичних або штучних смол, 

крім жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або подрібнювання 

23.91.11-40.00 Камені • Жорна, точильні #, шліфувальні круги й подібні 
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вироби, без обрамлення, неармовані в'яжучим 

матеріалом із синтетичних або штучних смол, 

крім жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або подрібнювання 

23.91.11-50.00 Камені • Жорна, точильні #, шліфувальні круги й подібні 
вироби, без обрамлення з керамічних або 

силікатних матеріалів, крім жорен і точильних 

каменів, призначених для мелення, шліфування 

або подрібнювання 

23.91.11-90.00 Камені • Жорна, точильні #, шліфувальні круги інші та 
інші подібні вироби, без обрамлення; камені для 

заточування та полірування вручну 

23.91.11-90.00 Камені • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги інші 
та інші подібні вироби, без обрамлення; # для 

заточування та полірування вручну 

23.91.11-20.00 Каменів • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби без обрамлення з агломерованих 

природних або штучних алмазів, крім жорен і 
точильних #, призначених для мелення, 

шліфування або подрібнювання 

23.91.11-30.00 Каменів • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення, армовані 
в'яжучим матеріалом із синтетичних або 

штучних смол, крім жорен і точильних #, 

призначених для мелення, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11-40.00 Каменів • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення, неармовані 
в'яжучим матеріалом із синтетичних або 

штучних смол, крім жорен і точильних #, 

призначених для мелення, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11-50.00 Каменів • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення з керамічних 

або силікатних матеріалів, крім жорен і 
точильних #, призначених для мелення, 

шліфування або подрібнювання 

25.73.30-87.00 Каменів • Ковадла, переносні горни, шліфувальні круги з 
рамами, з ручним або ножним 

урухомлювачем/приводом (крім шліфувальних # 

і подібних виробів, поданих окремо) 

23.61.11 Каменю • Плитка, плити, цегла та подібні вироби з 
цементу, бетону або штучного # 

23.61.11-30.00 Каменю • Блоки та цегла будівельні з цементу, бетону або 

штучного # 
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23.61.11-50.00 Каменю • Плитка, плити та подібні вироби з цементу, 

бетону або штучного # (крім будівельних блоків 

і цегли) 

23.61.12 Каменю • Елементи конструкцій складані для житлового 

або громадського будівництва з цементу, бетону 

або штучного # 

23.61.12-00.00 Каменю • Елементи конструкцій складані для житлового 

або громадського будівництва з цементу, бетону 

або штучного # 

23.69.19 Каменю • Вироби з цементу, бетону чи штучного #, н. в. і. 
у. 

23.69.19-30.00 Каменю • Трубки з цементу, бетону чи штучного # 

23.69.19-80.00 Каменю • Вироби з цементу, бетону чи штучного # не для 

будівництва (зокрема вази, квіткові горщики, 

архітектурні орнаменти чи садові декоративні 
вироби, статуетки та декоративні вироби) 

23.70.9 Каменю • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

розпиляного, обтесаного й остаточно 

обробленого # 

23.70.12 Каменю • Камінь оздоблювальний чи будівельний 

оброблений інший та вироби з нього, гранули 

штучно забарвлені інші та порошок з 
природного #; вироби з агломерованого сланцю 

23.70.12-10.00 Каменю • Бруківка, камінь бордюрний і плити для 

брукування з природного # (крім сланцю) 

23.70.12-30.00 Каменю • Плитка, кубики для мозаїки й подібні вироби з 
природного # прямокутної або непрямокутної 
форми (зокрема квадратної), найбільшу грань 

яких може бути вписано у квадрат із стороною 

розміром менше ніж 7 см; гранули, дрібняк і 
порошок, штучно забарвлені 

23.70.12-60.00 Каменю • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього, з граніту (крім 

плитки, кубиків і подібних виробів, найбільшу 

грань яких може бути вписано у квадрат із 
стороною менше ніж 7 см, бруківки, бордюрного 

# та плит для брукування) 

23.70.99 Каменю • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

розпиляного, обтесаного й остаточно 

обробленого # 

23.70.99-00.00 Каменю • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

розпиляного, обтесаного й остаточно 

обробленого # 

23.91.11 Каменю • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 
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подібні вироби, без обрамлення, для обробляння 

каміння, а також їх частини, з природного #, з 
агломерованих природних або штучних 

абразивів, чи з кераміки 

23.99.13 Каменю • Суміші бітумінозні на основі природного та 
штучного # та бітуму, природного асфальту чи 

подібної речовини як зв'язувальної речовини 

23.99.19-90.00 Каменю • Вироби з # та інших мінеральних речовин, н. в. і. 
у. 

28.49.1 Каменю • Верстати для обробляння #, дерева та подібних 

твердих матеріалів 

28.49.11 Каменю • Верстати для обробляння #, кераміки, бетону та 
подібних мінеральних матеріалів або для 

холодного обробляння скла 

28.49.11-30.00 Каменю • Верстати пиляльні для обробляння #, кераміки, 

бетону, асбестоцементу та подібних 

мінеральних матеріалів або для холодного 

обробляння скла 

28.49.11-50.00 Каменю • Верстати шліфувальні та полірувальні для 

обробляння #, кераміки, бетону, асбестоцементу 

та подібних мінеральних матеріалів або для 

холодного обробляння скла 

28.49.11-70.00 Каменю • Верстати, інші, для обробляння #, кераміки, 

бетону, асбестоцементу та подібних 

мінеральних матеріалів або для холодного 

обробляння скла (крім пиляльних, шліфувальних 

і полірувальних верстатів) 

22.11.9 Камер • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

ґумових шин і #; відновлювання шин 

22.11.99 Камер • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

ґумових шин і #; відновлювання шин 

22.11.99-00.00 Камер • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

ґумових шин і #; відновлювання шин 

26.11.11 Камер • Трубки телевізійні електронно-променеві; 
трубки до телевізійних #; трубки 

електроннопроменеві, інші 

26.11.11-00.00 Камер • Трубки телевізійні електронно-променеві; 
трубки до телевізійних #; трубки електронно-

променеві, інші 

26.30.4 Камер • Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й 

частини до них; частини радіо- та 

телепередавальної апаратури та телевізійних # 

26.30.40 Камер • Антени та антенні відбивачі будь-якого типу й 
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частини до них; частини радіо- та 

телепередавальної апаратури та телевізійних # 

26.70.11 Камер • Лінзи до об'єктивів #, проекторів або 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

26.70.11-00.00 Камер • Лінзи до об'єктивів #, проекторів або 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

26.70.21 Камер • Листи та пластини з поляризаційного матеріалу; 

лінзи, призми, дзеркала й інші оптичні елементи 

(крім елементів з оптично необробленого скла), 

оправлені чи неоправлені, не до #, проекторів, 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

26.70.21-70.00 Камер • Лінзи до об'єктивів оправлені, з будь-якого 

матеріалу (крім призначених для #, проекторів 

або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів) 

28.14.11-70.00 Камер • Клапани до пневматичних шин і # 

28.96.10-60.00 Камер • Машини для лиття чи відновлення протектора 
пневматичних шин або для лиття чи іншого виду 

формування # пневматичних шин 

26.30.40-70.00 Камерами • Шафи та корпуси для передавальної та 
приймальної апаратури для радіомовлення й 

телебачення, телевізійними #; частини, 

призначені винятково або переважно для 

використання з апаратурою з телевізійними 

камерами, приймальною апаратурою для 

радіомовлення та телебачення, монітори та 
проектори (крім антен, електронних модулів і 
частин до моніторів і проекторів, призначених 

винятково або переважно для використання в 

автоматичних машинах для обробляння даних), 

н. в. і. у. 

26.30.40-70.00 Камерами • Шафи та корпуси для передавальної та 
приймальної апаратури для радіомовлення й 

телебачення, телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно для 

використання з апаратурою з телевізійними #, 

приймальною апаратурою для радіомовлення та 
телебачення, монітори та проектори (крім антен, 

електронних модулів і частин до моніторів і 
проекторів, призначених винятково або 

переважно для використання в автоматичних 

машинах для обробляння даних), н. в. і. у. 

22.11 Камери • Шини та # ґумові, відновлювання ґумових шин 

22.11.1 Камери • Шини та # ґумові нові 

22.11.15 Камери • # й литі шини або шини з оґумованим ободом, 

протектори змінні шинні та ободові стрічки, 
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ґумові 

22.11.15-70.00 Камери • # ґумові 

26.30.1 Камери • Апаратура радіо- та телепередавальна; # 

телевізійні 

26.30.13 Камери • # телевізійні 

26.30.13-00.00 Камери • # телевізійні 

26.70.13 Камери • # цифрові 

26.70.13-00.00 Камери • # цифрові 

32.20.1 Камертони • Фортепіано, органи та інші струнні й духові 
музичні інструменти; метрономи, #; механізми 

музичних скриньок 

32.20.16 Камертони • Метрономи, # та камертони-дудки; механізми до 

музичних шкатулок; струни музичних 

інструментів 

32.20.16-00.00 Камертони • Метрономи, # та камертони-дудки; механізми до 

музичних шкатулок; струни музичних 

інструментів 

32.20.16 Камертони-дудки • Метрономи, камертони та #; механізми до 

музичних шкатулок; струни музичних 

інструментів 

32.20.16-00.00 Камертони-дудки • Метрономи, камертони та #; механізми до 

музичних шкатулок; струни музичних 

інструментів 

27.52.12-33.00 Каміни • Прилади побутові залізні чи сталеві на газовому 

паливі з витяжним отвором (зокрема нагрівачі, 
пічні решітки, # та жаровні, на газовому та 
інших видах палива), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-35.00 Каміни • Прилади побутові залізні чи сталеві на газовому 

паливі (зокрема нагрівачі, пічні решітки, # та 
жаровні, на газовому та інших видах палива), 

крім з витяжним отвором і крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-50.00 Каміни • Прилади побутові залізні чи сталеві на 

рідинному паливі (зокрема нагрівачі, пічні 
решітки, # та жаровні), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-70.00 Каміни • Прилади побутові залізні чи сталеві на твердому 

паливі з витяжним отвором (зокрема нагрівачі, 
пічні решітки, # та жаровні), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

23.31.10-53.00 Камінів • Плити та покриви дорожні, плитка для 
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облицювання стін і # (крім плитки двошарової 
типу «шпальтплаттен») 

23.31.10-57.00 Камінів • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і # з фаянсу чи тонкої 
кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з 
кам'яного кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, вогнетривких 

керамічних виробів, виробів з кам'яної кераміки, 

двошарової плитки типу «шпальтплаттен», плит, 

призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних плит, 
спеціально призначених для кухонних плит) 

23.31.10-73.00 Камінів • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і # глазуровані з площею 

поверхні більше ніж 90 см2 

23.31.10-75.00 Камінів • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і # з фаянсу чи тонкої 
кераміки, глазуровані, з поверхнею більше ніж 

90 см2 

23.31.10-79.00 Камінів • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і #, глазуровані, крім 

двошарової плитки типу «шпальтплаттен», з 
поверхнею більше ніж 90 см2, керамічних 

виробів, виготовлених з фаянсу чи тонкої 
кераміки, плит і покривів з поверхнею більше 
ніж 90 см2 

23.49.12-30.00 Камінів • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і #, квіткові 
горщики, ручки й набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів, з порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Камінів • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і #, квіткові 
горщики, ручки й набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів і обігрівальні пристрої, зі звичайної 
кераміки 

20.13.68 Каміння • Кварц п'єзоелектричний; # дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне, штучне чи реконструйоване, 

інше, необроблене 

20.13.68-00.00 Каміння • Кварц п'єзоелектричний; # дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне, штучне чи реконструйоване, 

інше, необроблене 

23.91.11 Каміння • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення, для обробляння 

#, а також їх частини, з природного каменю, з 
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агломерованих природних або штучних 

абразивів, чи з кераміки 

26.40.51-50.00 Каміння • # дорогоцінне та напівдорогоцінне для голок 

звукознімачів 

28.92.4 Каміння • Машини й устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, #, руд та інших мінеральних 

речовин 

28.92.40 Каміння • Машини й устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, #, руд та інших мінеральних 

речовин 

28.92.62 Каміння • Частини машин і устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, #, руд та інших мінеральних 

речовин 

28.92.62-00.00 Каміння • Частини машин і устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, #, руд та інших мінеральних 

речовин 

28.99.39-53.00 Каміння • Машини й устатковання, інші, з обробляння 

ґрунту, #, руд або інших мінеральних копалин, 

н. в. і. у. 

32.12.11 Каміння • Перли культивовані, дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне #, зокрема синтетичне чи 

відновлене, оброблене, але незакріплене 

32.12.11-00.00 Каміння • Перли культивовані, дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне #, зокрема синтетичне чи 

відновлене, оброблене, але незакріплене 

32.12.12 Каміння • Алмази технічні оброблені; пил і порошок 

природного чи синтетичного дорогоцінного або 

напівдорогоцінного # 

32.12.12-00.00 Каміння • Алмази технічні оброблені; пил і порошок 

природного чи синтетичного дорогоцінного або 

напівдорогоцінного # 

32.12.14 Каміння • Вироби з дорогоцінних металів, інші; вироби з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи напівдорогоцінного # 

32.12.14-00.00 Каміння • Вироби з дорогоцінних металів, інші; вироби з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи напівдорогоцінного # 

11.02.2 Камінь • Осад винний; # винний 

11.02.20 Камінь • Осад винний; # винний 
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11.02.20-00.00 Камінь • Осад винний; # винний 

23.7 Камінь • # розпиляний, обтесаний і остаточно 

оброблений 

23.70 Камінь • # розпиляний, обтесаний і остаточно 

оброблений 

23.70.1 Камінь • # розпиляний, обтесаний і остаточно 

оброблений 

23.70.12 Камінь • # оздоблювальний чи будівельний оброблений 

інший та вироби з нього; гранули штучно 

забарвлені інші та порошок з природного 

каменю; вироби з агломерованого сланцю 

23.70.12-10.00 Камінь • Бруківка, # бордюрний і плити для брукування з 
природного каменю (крім сланцю) 

23.70.12-60.00 Камінь • # для пам'ятників і будівництва оброблений та 

вироби з нього, з граніту (крім плитки, кубиків і 
подібних виробів, найбільшу грань яких може 
бути вписано у квадрат зі стороною менше ніж 7 

см, бруківки, бордюрного каменю та плит для 

брукування) 

23.70.12-70.00 Камінь • # для пам'ятників і будівництва оброблений та 

вироби з нього (крім плитки, кубиків і подібних 

виробів, найбільшу грань яких може бути 

вписано у квадрат зі стороною менше ніж 7 см, з 
граніту чи сланцю) 

10.61.12-30.00 Камоліно • Рис напівобрушений чи повністю обрушений 

(вибілений) (зокрема рис #) 

20.14.62-31.00 Камфора • #; кетони ароматичні без інших кисневих 

функційних груп; кетонові спирти; кетонові 
альдегіди; кетонофеноли та кетони з іншими 

кисневими функційними групами 

20.14.62-39.00 Камфори • Кетони цикланові, цикленові чи циклотерпенові 
без кисневих функційних груп (крім #, 

циклогексанону та метилциклогексанонів, 

іононів і метиліононів) 

20.14.73 Кам'яновугільних • Оливи та інші продукти високотемпературної 
перегонки # смол і подібна продукція 

19.10.1 Кам'яного • Кокс і напівкокс з # вугілля, лігніту й торфу; 

вугілля ретортне 

19.10.10 Кам'яного • Кокс і напівкокс з # вугілля, лігніту й торфу; 

вугілля ретортне 

19.10.10-00.00 Кам'яного • Кокс і напівкокс з # вугілля, лігніту й торфу; 

вугілля ретортне 

19.20.11 Кам'яного • Брикети, котуни й подібні види твердого палива, 
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одержані з # вугілля 

19.20.11-00.00 Кам'яного • Брикети, котуни й подібні види твердого палива, 

одержані з # вугілля 

23.20.11 Кам'яного • Цегла, блоки, плитка та інші керамічні вироби з 
# кремнеземистого борошна чи з подібних 

кремнеземистих порід 

23.20.11-00.00 Кам'яного • Цегла, блоки, плитка та інші керамічні вироби з 
# кремнеземистого борошна чи з подібних 

кремнеземистих порід 

23.20.12 Кам'яного • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та подібні 
будівельні вогнетривкі матеріали, крім виробів з 
# кремнеземистого борошна 

23.20.12-10.00 Кам'яного • Матеріали будівельні вогнетривкі з умістом 

більше ніж 50 мас. % MgO, CaO або Cr2O3 

(зокрема цегла, блоки та плитка), крім виробів з 
# кремнеземистого борошна, тюбінгів і 
трубопроводів 

23.31.10-57.00 Кам'яного • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої 
кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з # 

кремнеземистого борошна або з подібних 

кремнеземистих порід, вогнетривких керамічних 

виробів, виробів з кам'яної кераміки, двошарової 
плитки типу «шпальтплаттен», плит, 
призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних плит, 
спеціально призначених для кухонних плит) 

23.32.11-10.00 Кам'яного • Цегла для будівництва з глини, невогнетривка 
(крім виготовленої з # кремнеземистого 

борошна чи з подібних кремнеземистих порід) 

23.32.11-30.00 Кам'яного • Блоки для підлоги, блоки для тримальних стін 

або заповнювання каркасів і подібні вироби 

(крім виготовлених з # кремнеземистого 

борошна чи з подібних кремнеземистих порід), 

глиняні невогнетривкі 

23.31.10-57.00 Кам'яної • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої 
кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з 
кам'яного кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, вогнетривких 

керамічних виробів, виробів з # кераміки, 

двошарової плитки типу«шпальтплаттен», плит, 
призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних плит, 
спеціально призначених для кухонних плит) 

23.41.12-30.00 Кам'яної • Посуд столовий і кухонний керамічний, інші 
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предмети побутової призначеності та предмети 

для туалетних кімнат з # кераміки 

28.13.14-13.00 Каналізаційні • Помпи занурювані ротородинамічні, 
одноступінчасті # 

28.13.14-30.00 Канальні • Помпи відцентрові з діаметром випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, відцентрові #, 

відкрито-вихрові, вихрові 

10.72.19-90.00 Канапок • Вироби хлібобулочні (зокрема млинці, пироги, 

запіканки, піца), крім #, хлібців хрустких, 

вафельних облаток, вафель, сухарів, тостів, 

пряних або підсолених екструдованих або 

здутих виробів 

13.94 Канати • Мотузки, #, шпагат і сіткове полотно 

13.94.1 Канати • Мотузки, #, шпагат і сіткове полотно, крім 

відходів 

13.94.11 Канати • Шпагат, мотузки, # та троси, із джуту чи інших 

текстильних луб'яних волокон 

13.94.11-33.00 Канати • Шпагат, мотузки, # чи троси, із сизалю чи інших 

текстильних волокон рослин роду Agave з 
лінійною щільністю не менше ніж 100000 

децитексів, із джуту чи інших текстильних 

луб'яних волокон і жорстких листових волокон 

(крім шпагату для брошурування чи 

обв'язування тюків) 

13.94.11-60.00 Канати • Мотузки, # чи троси з поліетилену, 

поліпропілену, нейлону чи інших поліамідів або 

поліефірів, з лінійною щільністю не менше ніж 

50000 децитексів, з інших синтетичних волокон 

(крім шпагату для пакування чи для 

обв'язування) 

13.94.11-90.00 Канати • Шпагат, мотузки, # та троси з текстильних 

матеріалів (крім джуту та інших текстильних 

луб'яних волокон, сизалю, абаки чи інших 

жорстких листових волокон, синтетичних 

волокон) 

25.93.11-30.00 Канати • Дріт кручений, # та троси із заліза чи сталі 
(зокрема кручений дріт і дротяні канати з 
приєднаними фітингами чи без них, електрично 

не ізольовані), крім електроізольованих 

25.93.11-30.00 Канати • Дріт кручений, канати та троси із заліза чи сталі 
(зокрема кручений дріт і дротяні # з 
приєднаними фітингами чи без них, електрично 

не ізольовані), крім електроізольованих 

13.94.2 Канатів • Ганчір'я, відходи шпагату, мотузок, # та тросів і 
зношені вироби, з текстильних матеріалів 
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13.94.9 Канатів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мотузок, #, шпагатів і сіткового полотна 

13.94.12 Канатів • Полотно сіткове плетене, зі шпагату, мотузок 

або #; сітки готові з текстильних матеріалів; 

вироби з пряжі, стрічкових ниток, н. в. і. у. 

13.94.12-33.00 Канатів • Сітки рибальські готові, зі шпагату, мотузок або 

# з хімічних волокон (крім рибальських саків) 

13.94.12-80.00 Канатів • Вироби зі шпагату, мотузок, # або тросів 

13.94.20 Канатів • Ганчір'я, відходи шпагату, мотузок, # та тросів і 
зношені вироби, з текстильних матеріалів 

13.94.20-00.00 Канатів • Ганчір'я, відходи шпагату, мотузок, # та тросів і 
зношені вироби, з текстильних матеріалів 

13.94.99 Канатів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мотузок, #, шпагатів і сіткового полотна 

13.94.99-00.00 Канатів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мотузок, #, шпагатів і сіткового полотна 

28.99.39-50.00 Канатів • Машини для виробництва # або кабелів 

25.50.12-50.00 Канатних • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і кабестанів, 

домкратів, вилкових автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи маніпуляційними 

пристроями, ліфтів, ескалаторів, конвеєрів і 
вагонів # доріг або фунікулерів 

13.94.12-53.00 Канату • Сітки готові, зі шпагату, тросу чи # з нейлону чи 

інших поліамідів (крім сіткового полотна в 

куску, в'язаного гачком, сіток для волосся, сіток 

для різних видів спорту та рибальських сіток) 

22.23.19-90.00 Канелюр • Вироби для будівництва: покриття підлог, стін, 

стель та інших частин будинків; лотки, жолоби, 

поручні, огорожі й подібні вироби, готові 
стелажі для магазинів, підприємств, складських 

приміщень, орнаменти архітектурні, зокрема 

система #, зводів і фризи, пластмасові, н. в. і. у. 

25.91.11 Каністри • Цистерни, бочки, барабани, #, ящики та подібні 
вмістини на будь-які речовини (крім газів) із 
заліза чи сталі, місткістю не менше ніж 50 л, але 

не більше від 300 л, не оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.91.11-00.00 Каністри • Цистерни, бочки, барабани, #, ящики та подібні 
вмістини на будь-які речовини (крім газів) із 
заліза чи сталі, місткістю не менше ніж 50 л, але 

не більше від 300 л, не оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 
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25.91.12 Каністри • Цистерни, бочки, барабани, # (крім закриваних 

пайкою чи відбортівкою), ящики та подібні 
вмістини для будь-яких речовин (крім газів), із 
заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, не 

оснащені механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.91.12-00.00 Каністри • Цистерни, бочки, барабани, # (крім закриваних 

пайкою чи відбортівкою), ящики та подібні 
вмістини для будь-яких речовин (крім газів), із 
заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, не 

оснащені механічним або теплотехнічним 

устаткованнямм 

25.92.12 Каністри • Бочки, барабани, #, ящики та подібні вмістини 

на будь-які речовини (крім газу), місткістю не 

більше ніж 300 л, з алюмінію 

20.14.71-50.00 Каніфоль • # і смоляні кислоти; їхні похідні; спирт 
каніфольний і каніфольні олії; смоли 

переплавлені 

20.14.71-50.00 Каніфольний • Каніфоль і смоляні кислоти; їхні похідні; спирт 
# і каніфольні олії; смоли переплавлені 

30.12.19 Каное • Човни прогулянкові чи спортивні, інші; човни 

веслові та # 

30.12.19-70.00 Каное • Засоби плавучі для дозвілля та спорту, інші, н. в. 

і. у.; човни веслові та # 

33.15.10-10.00 Каное • Ремонтування суден, човнів і плавучих споруд 

(крім яхт, інших човнів для прогулянок і спорту, 

гребних човнів та #) 

22.29.25 Канцелярське • Приладдя # або шкільне пластмасове 

22.29.25-00.00 Канцелярське • Приладдя # або шкільне пластмасове 

25.99.22 Канцелярське • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне конторське чи # 

устатковання з недорогоцінних металів, крім 

конторських/офісних меблів 

25.99.22-00.00 Канцелярське • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне конторське чи # 

устатковання з недорогоцінних металів, крім 

конторських/офісних меблів 

17.23.9 Канцелярських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

паперових # виробів 

17.23.99 Канцелярських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

паперових # виробів 

17.23.99-00.00 Канцелярських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

паперових # виробів 
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25.99.23-50.00 Канцелярських • Скоби у блоках для # потреб, оббивання та 

пакування, з недорогоцінних металів 

25.99.23 Канцелярські • Фурнітура до швидкозшивачів або папок, # 

скріпки та подібні канцелярські вироби, скоби у 

блоках, з недорогоцінних металів 

25.99.23 Канцелярські • Фурнітура до швидкозшивачів або папок, 

канцелярські скріпки та подібні # вироби, скоби 

у блоках, з недорогоцінних металів 

25.99.23-70.00 Канцелярські • Вироби #, інші, зокрема затискачі, скріпки та 
кутики на папір, з недорогоцінних металів 

17.23.12 Канцелярського • Конверти, листівки поштові закриті, листівки 

поштові неілюстровані та листівки паперові чи 

картонні; коробки, сумки, гаманці й поштові 
набори для писання паперові чи картонні, з 
умістом # паперу 

17.23.12-70.00 Канцелярського • Коробки, сумки, гаманці й поштові набори для 

писання, паперові чи картонні, з умістом # 

паперу 

17.12.73 Каоліном • Папір і картон для писання, друкування чи іншої 
графічної призначеності, крейдовані # або 

іншими неорганічними речовинами 

17.12.73-35.00 Каоліном • Папір-основа крейдований # або іншими 

неорганічними речовинами, для фото-, термо-, 

електрочутливого паперу, щільністю не більше 

ніж 150 г/м2, з часткою волокон, одержаних 

механічним способом, не більше ніж 10 мас. % 

17.12.73-37.00 Каоліном • Папір крейдований # або іншими неорганічними 

речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт (крім паперу-основи 

крейдованого щільністю не більше ніж 150 г/м2) 

17.12.73-60.00 Каоліном • Папір крейдований # або іншими неорганічними 

речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт легкий, з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.73-75.00 Каоліном • Папір крейдований # або іншими неорганічними 

речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт у рулонах, інший, з часткою 

волокон, одержаних механічним способом, 

більше ніж 10 мас. % 

17.12.73-79.00 Каоліном • Папір крейдований # або іншими неорганічними 

речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт в аркушах, з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 
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17.12.74 Каоліном • Крафт-папір (крім крафт-паперу для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), 
крейдований # або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.74-00.00 Каоліном • Крафт-папір (крім крафт-паперу для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), 
крейдований # або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.75 Каоліном • Крафт-картон (крім крафт-картону для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), 
крейдований # або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.75-00.00 Каоліном • Крафт-картон (крім крафт-картону для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), 
крейдований # або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.78 Каоліном • Картон сірий із середини (крім призначеного для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності), крейдований # або іншими 

неорганічними речовинами 

17.12.79 Каоліном • Папір і картон, інший (крім призначеного для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності), крейдований # або іншими 

неорганічними речовинами 

14.19.4 Капелюхи • # та наголовні убори 

14.19.42 Капелюхи • # та інші наголовні убори з фетру, плетені чи 

виготовлені сполученням смужок з будь-якого 

матеріалу, трикотажні або виготовлені з 
мережива, чи іншого текстильного полотна в 

куску; сітки для волосся 

14.19.42-30.00 Капелюхи • # та інші наголовні убори з фетру, виготовлені з 
капелюшних заготівок чи ковпаків і пласких 

заготівок 

14.19.42-50.00 Капелюхи • # та інші наголовні убори, плетені чи 

виготовлені сполученням смужок з будь-якого 

матеріалу 

14.19.42-70.00 Капелюхи • # та інші наголовні убори, трикотажні або 

виготовлені з мережива, фетру чи іншого 

текстильного полотна в куску (але не у вигляді 
смужок); сітки для волосся з будь-якого 

матеріалу 

14.19.41 Капелюхів • Форми капелюшні, заготівки та ковпаки для #, 

пласкі та циліндричні, з фетру, напівфабрикати 

капелюшні, плетені чи виготовлені сполученням 

смужок з будь-якого матеріалу 
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14.19.41-30.00 Капелюхів • Форми капелюшні, заготівки та ковпаки для # з 
фетру, пласкі та циліндричні, зокрема 

циліндричні з поздовжнім розрізом 

(несформовані, без полів/крис) 

28.94.21-10.00 Капелюхів • Машини й устатковання для виробництва чи 

обробляння фетру та повсті у шматку чи за 
формою (зокрема машини й устатковання для 

виробництва фетрових #, болванки для 

виготовляння капелюхів) 

28.94.21-10.00 Капелюхів • Машини й устатковання для виробництва чи 

обробляння фетру та повсті у шматку чи за 
формою (зокрема машини й устатковання для 

виробництва фетрових капелюхів, болванки для 

виготовляння #) 

14.19.42-30.00 Капелюшних • Капелюхи та інші наголовні убори з фетру, 

виготовлені з # заготівок чи ковпаків і пласких 

заготівок 

30.30.6 Капітального • Послуги щодо # ремонтування та 
переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів 

30.30.60 Капітального • Послуги щодо # ремонтування та 
переобладнання повітряних літальних апаратів і 
авіаційних двигунів 

25.99.29-25.00 Капкани • Вироби готові із залізного чи сталевого дроту; 

силки, # й подібні вироби, дротяна обв'язка для 

фуражу, носові кільця для тварин, матрацні 
гачки, гаки для м'яса, підвіски ринви / 

водостічного жолоба, корзини для паперу (крім 

дротових каркасів для абажурів) 

14.14.24-60.00 Капоти • Майки та інші натільні фуфайки, комбінації, 
труси, панталони, пеньюари, купальні халати, 

домашні халати, # й подібні вироби, жіночі або 

дівчачі, з бавовни (крім трикотажних) 

20.20.19-30.00 Каптафол • Продукти агрохімічні, з умістом однієї чи 

кількох таких речовин: алдрин (ISO); бінапакрил 

(ISO); токсафен (ISO); # (ISO); хлордан (ISO); 

хлордимефол (ISO); хлорбен-золат (ISO); ДДТ 

(ISO); дильдрин (ISO, INN); диносеб (ISO), його 

солі чи його естери; етилендибромід (ISO); 

етилендихлорид (ISO); гептахлор (ISO); 

гексахлорбензол (ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), зокрема 

ліндан (ISO, INN); ртутні сполуки; метамідофос 

(ISO); монокротофос (ISO); оксиран 

(етиленоксид); паратіон (ISO); паратіон-метіл 

(ISO); пентахлорфенол (ISO); фосфамідон (ISO); 

2, 4, 5-Т (ISO) (2, 4, 5-трихлорфеноксиоцтова 
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кислота), її солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

25.40.12-50.00 Карабіни • Дробовики-рушниці, ґвинтівки, # та зброя, яку 

заряджають з дула (зокрема рушниці для 

полювання на качок (рушниці для плоскодонок), 

комбіновані рушниці з взаємозамінним гладким 

і нарізним стволом, зброя спортивна, виконана у 

формі палиці), крім військової вогнепальної 
зброї 

25.99.25-30.00 Карабіном • Гачки, петлі, петельки й подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, навісів, 

сумок, речей для подорожей та інших готових 

виробів (крім гаків з #, заклепок, кнопок до 

одягу та натискних кнопок) 

10.82.23-73.00 Карамель • # льодяникова 

10.89.19-10.00 Карамель • # 

21.10.20-60.00 Карбамати • Аміди ациклічні та їхні похідні, солі цих 

речовин (зокрема ациклічні #) 

21.10.20-70.00 Карбамати • Аміди циклічні та їхні похідні, солі цих речовин 

(зокрема циклічні #), крім уреїнів і їхніх 

похідних та солей цих речовин 

20.20.11-40.00 Карбаматів • Інсектициди на основі #, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.12-50.00 Карбаматів • Гербіциди на основі #, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.12-90.00 Карбаматів • Гербіциди, розфасовані для роздрібної торгівлі 
чи подані як готові препарати або вироби, крім 

на основі феноксифітогормональних продуктів, 

триазинів, амідів, #, похідних динітроаніліну, 

сечовини, урацилу, сульфанілсечовини 

20.13.64-80.00 Карбідами • Фосфіди (крім ферофосфорів) визначеного чи 

невизначеного хімічного складу; гідриди, 

нітриди, азиди, силіциди та бориди, визначеного 

чи невизначеного хімічного складу, крім сполук, 

що є # підтипу 20.13.64-50.00 

20.13.64 Карбіди • Фосфіди; #; гідриди; нітриди; азиди; силіциди та 
бориди 

20.13.64-50.00 Карбіди • # визначеного чи невизначеного хімічного 

складу 

20.59.57-40.00 Карбіди • # металів неагломеровані, змішані між собою 

або з іншими металевими зв'язувальними 
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речовинами 

25.73.60-18.00 Карбіди • Інструменти для буріння порід або ґрунтів, 

взаємозамінювані та частини до них, з робочою 

частиною з матеріалів інших, ніж спечені # 

металів чи з металокераміки 

25.73.50-20.00 Карбідів • Форми для лиття металів або # металів 

видуванням або під тиском (крім виливниць) 

25.73.50-30.00 Карбідів • Форми для лиття металів або # металів (крім 

форм для лиття видуванням або під тиском) 

25.73.40-27.00 Карбіду • Інструменти для свердління, для обробляння 

металу, з робочою частиною зі спеченого # 

металу, крім незакріплених пластин, стрижнів та 

наконечників і подібних виробів зі спеченого 

карбіду металу 

25.73.40-27.00 Карбіду • Інструменти для свердління, для обробляння 

металу, з робочою частиною зі спеченого 

карбіду металу, крім незакріплених пластин, 

стрижнів та наконечників і подібних виробів зі 
спеченого # металу 

25.73.40-33.00 Карбіду • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною іншою, ніж з алмазу чи 

агломерованого алмазу або зі спеченого # 

металу, призначені для обробляння металу (крім 

інструментів для свердління з робочою 

частиною зі швидкорізальної сталі) 

25.73.40-50.00 Карбіду • Фрези для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого # металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і наконечників 

зі спеченого карбіду металу й подібних деталей 

до інструментів) 

25.73.40-50.00 Карбіду • Фрези для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і наконечників 

зі спеченого # металу й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.40-61.00 Карбіду • Фрези хвостові для обробляння металу (крім 

хвостових фрез з робочою частиною зі 
спеченого # металу) 

25.73.40-65.00 Карбіду • Фрези черв'ячні для обробляння металу (крім 

черв'ячних фрез з робочою частиною зі 
спеченого # металу) 

25.73.40-67.00 Карбіду • Фрези для обробляння металу з робочою 

частиною іншою, ніж зі спеченого # металу 

(зокрема насадні), крім фрез типу хвостових 

25.73.40-71.00 Карбіду • Різці токарні для обробляння металу з робочою 
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частиною зі спеченого # металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів, наконечників 

зі спеченого карбіду металу й подібних деталей 

до інструментів) 

25.73.40-71.00 Карбіду • Різці токарні для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів, наконечників 

зі спеченого # металу й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.40-87.00 Карбіду • Деталі змінні до ручних інструментів з робочою 

частиною зі спеченого # металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і наконечників 

зі спеченого карбіду металу й подібних деталей 

до інструментів) 

25.73.40-87.00 Карбіду • Деталі змінні до ручних інструментів з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і наконечників 

зі спеченого # металу й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.60-24.00 Карбіду • Фільтри для витягування чи екстрування металу 

(крім незакріплених пластин, стрижнів, 

наконечників і подібних виробів зі спеченого # 

металу чи металокераміки) 

25.73.60-67.00 Карбіду • Пластини різальні багатогранні до інструментів, 

не змонтовані, зі спеченого # металу та 
металокераміки 

25.73.60-90.00 Карбіду • Пластини, держаки, насадки до інструментів, не 
змонтовані, зі спеченого # металу чи 

металокераміки (крім різальних багатогранних 

пластин) 

20.14.43 Карбоксімідною • Уреїни; сполуки з # функційною групою, 

сполуки з нітрильною функційною групою; 

похідні цих речовин 

20.13.43-40.00 Карбонат • # кальцію 

20.13.4 Карбонати • Сульфіди, сульфати; нітрати, фосфати і # 

20.13.43 Карбонати • # 

20.13.43-90.00 Карбонати • # інші 

20.15.35 Карбонатом • Суміші нітрату амонію з # кальцію чи іншими 

неорганічними речовинами, що не є добривами 

20.15.35-30.00 Карбонатом • Суміші нітрату амонію з # кальцію, з умістом 

азоту не більше ніж 28 мас. % 

20.15.35-80.00 Карбонатом • Суміші нітрату амонію з # кальцію, з умістом 

азоту більше ніж 28 мас. % 
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23.99.11 Карбонату • Волокно азбестове оброблене; суміші на основі 
азбесту чи # магнію; вироби з цих сумішей чи 

азбесту; матеріали фрикційні для гальм, 

зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані 

23.99.11-00.00 Карбонату • Волокно азбестове оброблене; суміші на основі 
азбесту чи # магнію; вироби з цих сумішей чи 

азбесту; матеріали фрикційні для гальм, 

зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані 

13.10.22 Карбонізована • Вовна, знежирена чи #, не піддана кардному чи 

гребінному чесанню 

13.10.22-00.00 Карбонізована • Вовна, знежирена чи #, не піддана кардному чи 

гребінному чесанню 

20.14.34-75.00 Карбонова • Кислота # зі спиртовими, фенольними, 

альдегідними чи кетоновими функційними 

групами 

24.41.20-30.00 Карбування • Золото необроблене чи як порошок, не 
призначене дня # монет (зокрема золото з 
гальванічним покривом із платини) 

24.41.20-50.00 Карбування • Золото напівоброблене, не призначене для # 

монет (зокрема золото з гальванічним покривом 

із платини), крім золота необробленого чи як 

порошок 

24.41.20-70.00 Карбування • Золото для # монет (зокрема золото з 
гальванічним покривом із платини) 

28.15.22-50.00 Карданні • Вали # 

14.39.1 Кардигани • Светри, пуловери, #, жилети й подібні 
трикотажні вироби 

14.39.10 Кардигани • Светри, пуловери, #, жилети й подібні 
трикотажні вироби 

14.39.10-31.00 Кардигани • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та #, 

чоловічі або хлопчачі, з вовни чи тонкого волосу 

тварин (крім светрів і пуловерів з умістом не 

менше ніж 50 мас. % вовни та масою не менше 
ніж 600 г) 

14.39.10-32.00 Кардигани • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та #, жіночі 
або дівчачі, з вовни чи тонкого волосу тварин 

(крім светрів і пуловерів з умістом не менше ніж 

50 мас. % вовни та масою не менше ніж 600 г) 

14.39.10-61.00 Кардигани • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та #, 

чоловічі або хлопчачі, з бавовни (крім легких 

тонков'язаних джемперів і пуловерів з коміром-

шалькою, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 
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14.39.10-62.00 Кардигани • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та # жіночі 
або дівчачі, з бавовни (крім легких 

тонков'язаних джемперів та пуловерів з 
коміром-шалькою, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 

14.39.10-71.00 Кардигани • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та #, 

чоловічі або хлопчачі, з хімічних волокон (крім 

легких тонков'язаних джемперів і пуловерів з 
коміром-шалькою, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 

14.39.10-72.00 Кардигани • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та #, жіночі 
або дівчачі, з хімічних волокон (крім легких 

тонков'язаних джемперів і пуловерів з коміром-

шалькою, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 

14.39.10-90.00 Кардигани • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та #, з 
текстильних матеріалів (крім виготовлених з 
вовни чи тонкого волосу тварин, бавовни, 

хімічних волокон) 

13.10.22 Кардному • Вовна, знежирена чи карбонізована, не піддана # 

чи гребінному чесанню 

13.10.22-00.00 Кардному • Вовна, знежирена чи карбонізована, не піддана # 

чи гребінному чесанню 

20.60.11 Кардо- • Джгут із синтетичних ниток і штапельні 
волокна, не піддані # чи гребенечесанню 

20.60.21 Кардо- • Джгут і штучні штапельні волокна, не піддані # 

чи гребенечесанню 

13.10.25 Кардочесана • Бавовна, # чи гребенечесана 

13.10.25-00.00 Кардочесана • Бавовна, # чи гребенечесана 

13.10.83-33.00 Кардочесаним • Пряжа, з умістом синтетичних штапельних 

волокон менше ніж 85 мас. % (крім ниток для 

шиття), змішаних з кардочесаною вовною чи # 

тонким волоссям тварин, не розфасована для 

роздрібної торгівлі 

13.20.32-40.00 Кардочесаним • Тканини із синтетичних штапельних волокон, 

змішаних головним чином або винятково з 
кардочесаною вовною чи # тонким волосом 

тварин 

20.60.11-10.00 Кардочесанню • Волокна з арамідів, не піддані # чи 

гребенечесанню та не оброблені іншим 

способом 

20.60.11-20.00 Кардочесанню • Джгути та волокна з інших поліамідів, не 

піддані # чи гребенечесанню та не оброблені 
іншим способом 
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20.60.11-30.00 Кардочесанню • Джгути та волокна з поліестеру, не піддані # чи 

гребенечесанню та не оброблені іншим 

способом 

20.60.11-40.00 Кардочесанню • Джгути та волокна з акрилу, не піддані # чи 

гребенечесанню та не оброблені іншим 

способом 

20.60.11-50.00 Кардочесанню • Джгут із синтетичних поліпропіленових ниток і 
штапельні волокна з поліпропілену, не піддані # 

чи гребенечесанню та не оброблені іншим 

способом, для прядіння 

20.60.11-90.00 Кардочесанню • Джгути синтетичні та штапельні волокна, інші, 
не піддані # чи гребенечесанню та не оброблені 
іншим способом, для прядіння 

20.60.21-20.00 Кардочесанню • Джгути зі штучних ниток та волокна штапельні 
штучні, з віскози (не піддані # чи 

гребенечесанню і не оброблені іншим способом, 

для прядіння) 

20.60.21-90.00 Кардочесанню • Джгути зі штучних ниток та волокна штапельні 
штучні, інші (не піддані # чи гребенечесанню і 
не оброблені іншим способом, для прядіння) 

13.10.50-10.00 Кардочесаного • Пряжа з кардочесаної вовни чи # тонкого волосу 

тварин, не розфасована для роздрібної торгівлі 

13.20.12-30.00 Кардочесаного • Тканини з кардочесаної вовни чи # тонкого 

волосу тварин 

13.10.50-10.00 Кардочесаної • Пряжа з # вовни чи кардочесаного тонкого 

волосу тварин, не розфасована для роздрібної 
торгівлі 

13.20.12 Кардочесаної • Тканини з # чи гребенечесаної вовни, тонкого чи 

грубого волосу тварин або кінського волосу 

13.20.12-30.00 Кардочесаної • Тканини з # вовни чи кардочесаного тонкого 

волосу тварин 

13.10.83-33.00 Кардочесаною • Пряжа, з умістом синтетичних штапельних 

волокон менше ніж 85 мас. % (крім ниток для 

шиття), змішаних з # вовною чи кардочесаним 

тонким волоссям тварин, не розфасована для 

роздрібної торгівлі 

13.20.32-40.00 Кардочесаною • Тканини із синтетичних штапельних волокон, 

змішаних головним чином або винятково з # 

вовною чи кардочесаним тонким волосом 

тварин 

28.92 Кар'єрі • Машини й устатковання для гірничих робіт, 
робіт у # та для будівництва 

28.92.6 Кар'єрі • Частини машин і устатковання для гірничих 
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робіт, робіт у # та для будівництва 

28.92.9 Кар'єрі • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і устатковання для гірничих робіт, робіт 
у # та для будівництва 

28.92.99 Кар'єрі • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і устатковання для гірничих робіт, робіт 
у # та для будівництва 

28.92.99-00.00 Кар'єрі • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і устатковання для гірничих робіт, робіт 
у # та для будівництва 

33.12.24 Кар'єрі • Ремонтування та технічне обслуговування 

машин і устатковання для гірничих робіт, робіт 
у # та для будівництва 

33.12.24-00.00 Кар'єрі • Ремонтування та технічне обслуговування 

машин і устатковання для гірничих робіт, робіт 
у # та для будівництва 

28.22.14-50.00 Кар'єрів • Машини та механізми підіймальні самохідні 
рейкові, призначені для обслуговування 

будівництв, # і подібного 

14.19.43 Каркаси • Убори наголовні інші, крім наголовних ґумових 

або пластмасових уборів, захисних наголовних 

уборів, азбестових наголовних уборів; стрічки 

капелюшні, прокладки, підкладки, чохли, основи 

капелюшні та #, козирки та зав'язки до 

наголовних уборів 

14.19.43-00.00 Каркаси • Убори наголовні інші, крім наголовних ґумових 

або пластмасових уборів, захисних наголовних 

уборів, азбестових наголовних уборів; стрічки 

капелюшні, прокладки, підкладки, чохли, основи 

капелюшні та #, козирки та зав'язки до 

наголовних уборів 

25.11.23-10.00 Каркаси • Устатковання для риштувань, опалубок, 

кріплень і підпірок для шахт, зокрема # та 
надбудови для надшахтних будівель, 

шлагбауми, трубчасті стійки та подібне 
устатковання, з заліза чи сталі 

31.03.11 Каркаси • # матрацові 

31.03.11-00.00 Каркаси • # матрацові 

23.32.11 Каркасів • Цегла для будівництва, блоки для підлоги, блоки 

для тримальних стін або заповнювання # і 
подібні вироби, керамічні невогнетривкі 

23.32.11-30.00 Каркасів • Блоки для підлоги, блоки для тримальних стін 

або заповнювання # і подібні вироби (крім 

виготовлених з кам'яного кремнеземистого 
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борошна чи з подібних кремнеземистих порід), 

глиняні невогнетривкі 

25.99.29-25.00 Каркасів • Вироби готові із залізного чи сталевого дроту; 

силки, капкани й подібні вироби, дротяна 
обв'язка для фуражу, носові кільця для тварин, 

матрацні гачки, гаки для м'яса, підвіски ринви / 

водостічного жолоба, корзини для паперу (крім 

дротових # для абажурів) 

31.03.12 Каркасів • Матраци, крім матрацових # 

31.09.12-30.00 Каркасів • Меблі дерев'яні до спалень (крім фурнітури до 

шаф, убудовуваних у cтіни, матрацових #, ламп і 
освітлювальної арматури, дзеркал-стояків, 

сидінь) 

31.00.11 Каркасом • Меблі для сидіння, переважно з металевим # 

31.00.11-70.00 Каркасом • Сидіння оббиті, з металевим # (крім поворотних 

сидінь, медичних, хірургічних, стоматологічних 

або ветеринарних сидінь, перукарських чи 

подібних крісел до мототранспортних засобів, 

до повітряних літальних апаратів) 

31.00.11-90.00 Каркасом • Сидіння необбиті, з металевим # (крім 

медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних сидінь, перукарських чи подібних 

крісел, поворотних сидінь) 

31.00.12 Каркасом • Меблі для сидіння, переважно з дерев'яним # 

31.00.12-50.00 Каркасом • Меблі для сидіння, оббиті, з дерев'яним # 

(зокрема дивани з двома кріслами), крім 

обертових сидінь 

31.00.12-90.00 Каркасом • Сидіння необбиті, з дерев'яним # (крім 

обертових сидінь) 

31.03.12-30.00 Каркасом • Матраци з губчастої ґуми (зокрема з металевим 

#), крім водяних матраців, надувних матраців 

31.03.12-50.00 Каркасом • Матраци з губчастої пластмаси (зокрема з 
металевим #), крім водяних матраців, надувних 

матраців 

32.99.51 Карнавалів • Вироби для свят, # та інших розваг, зокрема 

показу фокусів і сюрпризів 

32.99.51-50.00 Карнавалів • Вироби для свят, # та інших розваг, н. в. і. у. 

18.12.14 Карт • Друкування книг, географічних, гідрографічних 

або подібних # усіх видів, репродукцій, 

креслеників і фотографій, поштових листівок 

18.12.14-35.00 Карт • Друкування географічних, гідрографічних або 

подібних # усіх видів у формі книжки 
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18.12.14-42.00 Карт • Друкування географічних, гідрографічних або 

подібних # усіх видів, не у формі книжки 

28.99.39-75.00 Карт • Столи для казино, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, 

зокрема столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, жетонів 

або інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, 
гральних # і наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

29.32.30-67.00 Картери • Колеса рульові, рульові колонки та # рульових 

механізмів; їхні частини 

26.12.2 Карти • # звукові, відеокарти, мережеві карти та подібні 
карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.2 Карти • Карти звукові, відеокарти, мережеві # та подібні 
карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.2 Карти • Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та 

подібні # до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20 Карти • # звукові, відеокарти, мережеві карти та подібні 
карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20 Карти • Карти звукові, відеокарти, мережеві # та подібні 
карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20 Карти • Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та 

подібні # до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20-00.00 Карти • # звукові, відеокарти, мережеві карти та подібні 
карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20-00.00 Карти • Карти звукові, відеокарти, мережеві # та подібні 
карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20-00.00 Карти • Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та 

подібні # до машин автоматичного обробляння 

інформації 

32.40.41 Карти • # гральні 

32.40.41-00.00 Карти • # гральні 

16.29.14 Картин • Рамки дерев'яні до #, фотографій, дзеркал або 
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подібних предметів та інші вироби з деревини 

16.29.14-20.00 Картин • Рамки дерев'яні до #, фотографій, дзеркал або 

подібних предметів 

22.29.26-20.00 Картин • Статуетки та інші оздоблювальні вироби з 
пластмас (зокрема рами для фотографій, # і 
подібні рами) 

25.99.24 Картин • Статуетки та інші прикраси, рамки до 

фотокарток, # і подібні рамки, дзеркала з 
недорогоцінних металів 

25.99.24-00.00 Картин • Статуетки та інші прикраси, рамки до 

фотокарток, # і подібні рамки, дзеркала з 
недорогоцінних металів 

18.12.19-30.00 Картинок • Друкування перебивних # 

26.12.3 Картки • # з убудованою мікросхемою ("smart"-картки) 

26.12.3 Картки • Картки з убудованою мікросхемою ("smart" - #) 

26.12.30 Картки • # з убудованою мікросхемою ("smart"-картки) 

26.12.30 Картки • Картки з убудованою мікросхемою ("smart" - #) 

26.12.30-00.00 Картки • # з убудованою мікросхемою ("smart"-картки) 

26.12.30-00.00 Картки • Картки з убудованою мікросхемою ("smart" - #) 

26.80.13 Картки • # з магнітною доріжкою 

26.80.14-00.00 Картки • # з магнітною доріжкою 

18.12.11 Карток • Друкування поштових марок, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, кредитних # з 
мікрочіпами, чеків та інших документів із 
захистом і подібних матеріалів 

18.12.11-00.00 Карток • Друкування поштових марок, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, кредитних # з 
мікрочіпами, чеків та інших документів із 
захистом і подібних матеріалів 

26.80.11 Карток • Носії інформації магнітні, не записані, крім # з 
магнітною доріжкою 

26.80.11-00.00 Карток • Носії інформації магнітні, не записані, крім # з 
магнітною доріжкою 

17.1 Картон • Маса паперова, папір і # 

17.12 Картон • Папір і # 

17.12.1 Картон • Папір газетний, папір ручного виготовляння та 

інший некрейдований папір, або # для графічних 

цілей 

17.12.3 Картон • # тарний 
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17.12.5 Картон • # некрейдований (крім картону для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності) 

17.12.7 Картон • Папір і # оброблені 

17.12.12 Картон • Папір і # ручного виготовляння 

17.12.12-00.00 Картон • Папір і # ручного виготовляння 

17.12.14 Картон • Папір і #, інші, для графічних цілей 

17.12.14-10.00 Картон • Папір і # графічний: з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, не більше ніж 

10 мас. %, щільністю менше ніж 40 г/м2 

17.12.14-35.00 Картон • Папір і # графічний: з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, не більше ніж 

10 мас. %, щільністю більше ніж 40 г/м2, але не 
більше від 150 г/м2, у рулонах 

17.12.14-39.00 Картон • Папір і # графічний: з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, не більше ніж 

10 мас. %, щільністю більше ніж 40 г/м2, але не 
більше від 150 г/м2, в аркушах 

17.12.14-50.00 Картон • Папір і # графічний: з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, не більше ніж 

10 мас. %, щільністю більше ніж 150 г/м2 

17.12.14-70.00 Картон • Папір і # графічний: з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.35 Картон • Папір «тест-лайнер» (# тарний, з макулатури) 

17.12.35-20.00 Картон • Папір «тест-лайнер», некрейдований (# тарний, з 
макулатури), у рулонах або в аркушах, 

щільністю не більше ніж 150 г/м2 

17.12.35-40.00 Картон • Папір «тест-лайнер», некрейдований (# тарний, з 
макулатури), у рулонах або в аркушах, 

щільністю більше ніж 150 г/м2 

17.12.41 Картон • Крафт-папір і #, некрейдовані; крафт-папір 

мішковий, крепований або гофрований 

17.12.41-60.00 Картон • Крафт-папір і #, некрейдовані (крім паперу 

"крафт-лайнер", крафт-паперу мішкового, 

паперу для писання, друкування чи іншої 
графічної призначеності), щільністю не більше 
ніж 150 г/м2 

17.12.42-40.00 Картон • Папір і # некрейдовані, інші, у рулонах або в 

аркушах, щільністю не більше ніж 150 г/м2 

(крім виробів під категорій 17.12.12, 17.12.13, 

17.12.14, паперу для гофрування, паперу "тест-
лайнер", паперу обгорткового, паперу 

сульфітного, паперу та картону фільтрувального 
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чи для покрівель) 

17.12.42-60.00 Картон • Папір і # некрейдовані, інші, у рулонах або в 

аркушах, щільністю більше ніж 150 г/м2, але 

менше ніж 225 г/м2 (крім виробів підкатегорій 

17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, паперу для 

гофрування, паперу "тест-лайнер", паперу 

обгорткового, паперу сульфітного, паперу та 

картону фільтрувального чи для покрівель) 

17.12.42-80.00 Картон • Папір і # некрейдовані, інші, у рулонах або в 

аркушах, щільністю не менше ніж 225 г/м2 (крім 

виробів підкатегорій 17.12.12, 17.12.13, 17.12.14, 

паперу для гофрування, паперу "тест-лайнер", 

паперу обгорткового, паперу сульфітного, 

паперу та картону фільтрувального чи для 

покрівель) 

17.12.43 Картон • Папір і # фільтрувальні; папір для покрівель 

17.12.43-30.00 Картон • Папір і # фільтрувальні некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах 

17.12.43-60.00 Картон • Папір і # для покрівель некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах 

17.12.51 Картон • # некрейдований, сірий ізсередини 

17.12.51-00.00 Картон • # некрейдований, сірий ізсередини 

17.12.59 Картон • # некрейдований, інший 

17.12.59-00.00 Картон • # некрейдований, інший 

17.12.71 Картон • Папір і # багатошарові, без поверхневого 

покриву або непросочені 

17.12.71-00.00 Картон • Папір і # багатошарові, без поверхневого 

покриву або непросочені 

17.12.72 Картон • Папір і # креповані, гофровані, тиснені або 

перфоровані 

17.12.72-00.00 Картон • Папір і # креповані, гофровані, тиснені або 

перфоровані 

17.12.73 Картон • Папір і # для писання, друкування чи іншої 
графічної призначеності, крейдовані каоліном 

або іншими неорганічними речовинами 

17.12.77 Картон • Папір, #, целюлозна вата й полотна з 
целюлозного волокна, крейдовані, просочені, 
покриті, з пофарбованою поверхнею чи 

віддрукованим на поверхні малюнком, у 

рулонах або в аркушах 

17.12.77-10.00 Картон • Папір і #, у рулонах або в аркушах, гудровані, 
оброблені бітумом або асфальтом 
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17.12.77-33.00 Картон • Папір і #, у рулонах або в аркушах, 

самосклеювальні 

17.12.77-35.00 Картон • Папір і #, у рулонах або в аркушах, ґумовані 
(крім самосклеювальних) 

17.12.77-55.00 Картон • Папір і #, у рулонах або в аркушах, вибілені, 
крейдовані, просочені чи покриті пластмасами, 

щільністю більше ніж 150 г/м2 (крім клейких) 

17.12.77-59.00 Картон • Папір і #, у рулонах або в аркушах, крейдовані, 
просочені чи покриті пластмасами (крім 

клейких, паперу та картону вибілених та зі 
щільністю більше ніж 150 г/м2) 

17.12.77-70.00 Картон • Папір і #, у рулонах або в аркушах, крейдовані, 
просочені чи покриті воском, парафіновим 

воском, стеарином, олією чи гліцерином 

17.12.77-80.00 Картон • Папір і #, крейдовані, просочені чи покриті, 
інші, н. в. і. у. 

17.12.78 Картон • # сірий ізсередини (крім призначеного для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності), крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами 

17.12.78-20.00 Картон • Крафт-папір і #, крейдовані коаліном або 

іншими неорганічними речовинами з одного чи 

обох боків, у рулонах або в аркушах, чи у 

прямокутних аркушах (крім призначених для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності, паперу та картону, вибілених 

рівномірно по всій масі, у яких більше 95 мас. % 

загальної маси волокна становлять деревні 
волокна, одержані хімічним способом) 

17.12.78-50.00 Картон • Папір і #, багатошарові, крейдовані, інші 

17.12.79 Картон • Папір і #, інший (крім призначеного для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності), крейдований каоліном або 

іншими неорганічними речовинами 

17.12.79-53.00 Картон • Папір і #, багатошарові, крейдовані, у яких усі 
шари вибілені 

17.12.79-55.00 Картон • Папір і #, багатошарові, крейдовані, у яких 

вибілений лише зовнішній шар 

17.12.79-70.00 Картон • Папір і #, у рулонах або в аркушах, крейдований 

коаліном або іншою неорганічною речовиною з 
одного чи обох боків, крім будь-якого паперу та 
картону будь-якої графічної призначеності, 
багатошарового паперу та картону 

17.21 Картон • Папір і # гофровані, паперова й картонна тара 
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17.21.1 Картон • Папір і # гофровані, паперова й картонна тара 

17.21.11 Картон • Папір і # гофровані, у рулонах або в аркушах 

17.21.11-00.00 Картон • Папір і # гофровані, у рулонах або в аркушах 

17.23.14 Картон • Папір і #, інші, для писання, друкування чи 

іншої графічної призначеності, віддруковані, 
тиснені або перфоровані 

17.23.14-00.00 Картон • Папір і #, інші, для писання, друкування чи 

іншої графічної призначеності, віддруковані, 
тиснені або перфоровані 

17.29.19 Картон • Папір сигаретний; бобіни, котушки, шпульки й 

подібні вироби; папір і # фільтрувальні; вироби 

паперові та картонні, інші, н. в. і. у. 

17.29.19-51.00 Картон • Папір і # фільтрувальні, розрізані за формою 

23.99.12-53.00 Картони • # на основі бітуму покрівельні або 

водонепроникні (в рулонах) 

25.99.29-63.00 Картоні • Пластини, листи та стрічки з олова, завтовшки 

більше ніж 0,2 мм, фольга з олова (з основою чи 

без основи на папері, # чи іншому подібному 

матеріалі), завтовшки не більше ніж 0,2 мм (крім 

на основі); порошок і пластивці з олова; труби, 

трубки та фітинги до труб і трубок (наприклад, 

муфти, коліна та втулки), з олова 

17.21.13 Картонки • #, коробки та ящики паперові або картонні 
гофровані 

17.21.13-00.00 Картонки • #, коробки та ящики паперові або картонні 
гофровані 

17.21.14 Картонки • #, коробки та ящики складані, паперові або 

картонні негофровані 

17.21.14-00.00 Картонки • #, коробки та ящики складані, паперові або 

картонні негофровані 

17.21 Картонна • Папір і картон гофровані, паперова й # тара 

17.21.1 Картонна • Папір і картон гофровані, паперова й # тара 

17.29.9 Картонних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших паперових і # виробів 

17.29.99 Картонних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших паперових і # виробів 

17.29.99-00.00 Картонних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших паперових і # виробів 

28.95.11-60.00 Картонних • Машини для виробництва # коробок, ящиків, 

труб, барабанів або подібної тари з паперу та 
картону (крім машин для формування виробів) 
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28.95.12-70.00 Картонних • Частини різальних машин, машин для 

виготовляння сумок, мішків, конвертів, # 

коробок, ящиків, труб, барабанів або подібної 
тари з паперу та картону, машин для 

формування виробів з паперу, волокнистої маси 

й картону 

28.99.11-50.00 Картонних • Машини швейні/швацькі, проволокошвейні та 
скобозшивачі для книг, зокрема для 

виготовляння # коробок чи подібних виробів 

(крім машин для скріплення (степлери) для 

конторського/офісного застосування, для 

виготовляння картонних коробок) 

28.99.11-50.00 Картонних • Машини швейні/швацькі, проволокошвейні та 
скобозшивачі для книг, зокрема для 

виготовляння картонних коробок чи подібних 

виробів (крім машин для скріплення (степлери) 

для конторського/офісного застосування, для 

виготовляння # коробок) 

23.91.12 Картонній • Порошок або зерно абразивні на текстильній, 

паперовій або # основі 

23.91.12-50.00 Картонній • Порошок або зерно абразивні, натуральні чи 

штучні на паперовій або # основі 

17.21.9 Картонної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

гофрованих паперу й картону, паперової та # 

тари 

17.21.99 Картонної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

гофрованих паперу й картону, паперової та # 

тари 

17.21.99-00.00 Картонної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

гофрованих паперу й картону, паперової та # 

тари 

23.91.12-90.00 Картонну • Порошок або зерно абразивні, натуральні чи 

штучні на основі з інших матеріалів (крім 

нанесених на ткану текстильну, паперову або # 

основу) 

23.62.10-50.00 Картоном • Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з 
гіпсу та сумішей на основі гіпсу, покриті чи 

армовані папером або #, крім виробів, 

агломерованих гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.62.10-90.00 Картоном • Плити, листи, панелі, плитка й подібні вироби з 
гіпсу та сумішей на основі гіпсу, не покриті чи 

не армовані папером або #, крім виробів, 

агломерованих гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

17.12.13 Картон-основа • Папір-основа та # для фоточутливого, 

термочутливого чи електрочутливого паперу; 
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папір-основа для копіювального паперу; основа 
для шпалер 

17.12.13-00.00 Картон-основа • Папір-основа та # для фоточутливого, 

термочутливого чи електрочутливого паперу; 

папір-основа для копіювального паперу; основа 
для шпалер 

15.12.12 Картону • Вироби дорожні з натуральної чи композиційної 
шкіри, пластмасових листів, текстильних 

матеріалів, вулканізованої фібри чи #, набори 

дорожні для особистої гігієни, шиття або 

чищення взуття чи одягу 

17.12.9 Картону • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

паперу й # 

17.12.78-20.00 Картону • Крафт-папір і картон, крейдовані коаліном або 

іншими неорганічними речовинами з одного чи 

обох боків, у рулонах або в аркушах, чи у 

прямокутних аркушах (крім призначених для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності, паперу та #, вибілених 

рівномірно по всій масі, у яких більше 95 мас. % 

загальної маси волокна становлять деревні 
волокна, одержані хімічним способом) 

17.12.99 Картону • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

паперу й # 

17.12.99-00.00 Картону • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

паперу й # 

17.21.9 Картону • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

гофрованих паперу й #, паперової та картонної 
тари 

17.21.99 Картону • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

гофрованих паперу й #, паперової та картонної 
тари 

17.21.99-00.00 Картону • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

гофрованих паперу й #, паперової та картонної 
тари 

17.29.19-20.00 Картону • Бобіни, котушки, шпульки й подібні вироби з 
паперової маси, паперу та #, використовувані 
для намотування текстильних ниток 

17.29.19-30.00 Картону • Бобіни, котушки, шпульки й подібні вироби з 
паперової маси, паперу та # (крім 

використовуваних для намотування текстильних 

ниток) 

18.14.10-50.00 Картону • Оправляння та оздоблювання, зокрема 

оздоблювання друкованого паперу або #, крім 

оздоблювання книг, брошур, журналів, 
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каталогів, зразків і рекламної літератури 

20.59.11-30.00 Картону • Фотопластинки й фотоплівки пласкі, 
сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких 

матеріалів; плівка для миттєвого друку пласка, 
сенсибілізована, неекспонована (крім як з 
паперу, # чи тканини) 

20.59.11-50.00 Картону • Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, 
неекспонована, з будь-яких матеріалів; плівка 
для миттєвого друку пласка, сенсибілізована, 
неекспонована (крім як з паперу, # чи тканини) 

26.51.62-59.00 Картону • Машини та пристрої неелектронні для 

випробовування механічних властивостей 

матеріалів (зокрема текстилю, паперу, #, 

пластмас, деревини, бетону, ґуми, шкіри, 

лінолеуму), крім металів 

28.95 Картону • Машини й устатковання для виготовляння 

паперу та # 

28.95.1 Картону • Машини й устатковання для виготовляння 

паперу та # та їхні частини 

28.95.9 Картону • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і устатковання для виробництва паперу 

та # 

28.95.11 Картону • Машини й устатковання для виготовляння 

паперу та #, крім їхніх частин 

28.95.11-15.00 Картону • Машини для виготовляння паперу чи # 

28.95.11-17.00 Картону • Машини для остаточного обробляння паперу чи 

# 

28.95.11-33.00 Картону • Верстати комбіновані рулонні поздовжньо-

різальні та перемотувальні для паперу й # (крім 

верстатів і апаратів різальних для плівок) 

28.95.11-35.00 Картону • Верстати поздовжньо-різальні чи поперечно-

різальні для паперу та # (крім різальних 

верстатів і апаратів для плівок, скомбінованих 

рулонних поздовжньо-різальних і 
перемотувальних верстатів) 

28.95.11-37.00 Картону • Машини гільйотинні для паперу та # (крім 

різальних верстатів і апаратів для плівок, 

скомбінованих рулонних поздовжньо-різальних 

і перемотувальних верстатів, поздовжньо-

різальних або поперечно-різальних верстатів) 

28.95.11-40.00 Картону • Машини різальні для паперу та #, інші 

28.95.11-50.00 Картону • Машини для виробництва мішків, пакунків або 

конвертів з паперу та # 
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28.95.11-60.00 Картону • Машини для виробництва картонних коробок, 

ящиків, труб, барабанів або подібної тари з 
паперу та # (крім машин для формування 

виробів) 

28.95.11-70.00 Картону • Машини для формування виробів з паперової 
маси, паперу чи # (зокрема паковання для яєць, 

паковання для кондитерських виробів, 

туристичного посуду, іграшок) 

28.95.11-90.00 Картону • Машини для виробництва паперової маси, 

паперу та #, н. в. і. у. 

28.95.12 Картону • Частини машин для виробництва паперу та # 

28.95.12-50.00 Картону • Частини машин і устатковання підтипів 

28.95.11-13.00 - 28.95.11-17.00, машин для 

виробництва та кінцевого обробляння паперу чи 

#, н. в. і. у. 

28.95.12-70.00 Картону • Частини різальних машин, машин для 

виготовляння сумок, мішків, конвертів, 

картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або 

подібної тари з паперу та #, машин для 

формування виробів з паперу, волокнистої маси 

й картону 

28.95.12-70.00 Картону • Частини різальних машин, машин для 

виготовляння сумок, мішків, конвертів, 

картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або 

подібної тари з паперу та картону, машин для 

формування виробів з паперу, волокнистої маси 

й # 

28.95.99 Картону • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і устатковання для виробництва паперу 

та # 

28.95.99-00.00 Картону • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і устатковання для виробництва паперу 

та # 

28.99.31 Картону • Сушарки для деревини, паперової маси, паперу 

та #; сушарки непобутові, н. в. і. у. 

28.99.31-30.00 Картону • Сушарки для деревини, паперової маси, паперу 

та # 

28.99.31-50.00 Картону • Сушарки непобутові, інші (крім сушарок для 

сільськогосподарської продукції, деревини, 

паперової маси, паперу та #) 

33.12.27 Картону • Ремонтування та технічне обслуговування 

машин і устаткування для виробництва паперу 

та # 

33.12.27-00.00 Картону • Ремонтування та технічне обслуговування 
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машин і устатковання для виробництва паперу 

та # 

33.20.37 Картону • Монтування промислових машин і устатковання 

для виробництва паперу та # 

33.20.37-00.00 Картону • Монтування промислових машин і устатковання 

для виробництва паперу та # 

28.30.54-80.00 Картоплезбиральних • Машини для збирання коренеплодів або 

бульбоплодів (крім картоплекопачів і # машин, 

гичкорізів і бурякозбиральних машин) 

28.30.54-20.00 Картоплезбиральні • Картоплекопачі та машини # 

28.30.54-20.00 Картоплекопачі • # та машини картоплезбиральні 

28.30.54-80.00 Картоплекопачів • Машини для збирання коренеплодів або 

бульбоплодів (крім # і картоплезбиральних 

машин, гичкорізів і бурякозбиральних машин) 

27.51.24-50.00 Картоплі • Тостери електричні побутові (зокрема тостерні 
печі для смаження хліба, # чи інших невеликих 

шматочків продуктів) 

10.31 Картопля • #, оброблена та законсервована 

10.31.1 Картопля • #, оброблена та законсервована 

10.31.11 Картопля • #, заморожена 

10.31.11-10.00 Картопля • #, не піддана кулінарному оброблянню чи 

варена у воді або на парі, заморожена 

10.31.11-30.00 Картопля • #, приготована чи законсервована, заморожена 

(зокрема картопля, смажена або напівсмажена в 

олії й потім заморожена), крім обробленої з 
використанням оцту чи оцтової кислоти 

10.31.11-30.00 Картопля • Картопля, приготована чи законсервована, 
заморожена (зокрема #, смажена або 

напівсмажена в олії й потім заморожена), крім 

обробленої з використанням оцту чи оцтової 
кислоти 

10.31.12 Картопля • #, засушена, ціла чи нарізана скибками, але не 
піддана подальшому приготуванню 

10.31.12-00.00 Картопля • #, засушена, ціла чи нарізана скибками, але не 
піддана подальшому приготуванню 

10.31.13 Картопля • #, засушена як борошно, крупка, пластівці, 
гранули і таблетки 

10.31.13-00.00 Картопля • #, засушена як борошно, крупка, пластівці, 
гранули і таблетки 

10.31.14 Картопля • #, приготована чи законсервована 
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10.31.14-30.00 Картопля • #, приготована чи законсервована як борошно, 

крупка чи пластівці, крім замороженої, 
засушеної, чіпсів, обробленої з використанням 

оцту чи оцтової кислоти 

10.31.14-60.00 Картопля • #, приготована чи законсервована (зокрема 
чіпси), крім замороженої, засушеної, обробленої 
з використанням оцту чи оцтової кислоти, як 

борошно, крупка чи пластівці 

10.62.11-15.00 Картопляний • Крохмаль # 

10.62.11-19.00 Картопляного • Крохмаль (зокрема рисовий, маніоковий, 

марантовий та з серцевини сагової пальми), крім 

пшеничного, кукурудзяного та # 

28.99.32 Каруселі • #, гойдалки, тири та інші атракціони 

28.99.32-00.00 Каруселі • #, гойдалки, тири та інші атракціони 

26.40.31 Касетні • Пристрої електропрогравальні, програвачі 
грамплатівок, # програвачі та інша 

звуковідтворювальна апаратура 

26.40.31-00.00 Касетні • Пристрої електропрогравальні, програвачі 
грамплатівок, # програвачі та інша 

звуковідтворювальна апаратура 

26.20.12 Касові • Апарати #, банкомати та подібні машини, які 
можна сполучати з машиною чи мережею 

обробляння інформації 

26.20.12-00.00 Касові • Апарати #, банкомати та подібні машини, які 
можна сполучати з машиною чи мережею 

обробляння інформації 

28.23.13 Касові • Машини бухгалтерські, # апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для видавання 

квитків і подібні машини з лічильними 

пристроями 

28.23.13-00.00 Касові • Машини бухгалтерські, # апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для видавання 

квитків і подібні машини з лічильними 

пристроями 

24.41.30-70.00 Каталізатори • # платинові як дротяне полотно чи решітка 

28.25.14-40.00 Каталітичного • Устатковання та пристрої для фільтрування чи 

очищування газів за допомогою # процесу (крім 

повітряних фільтрів до двигунів внутрішнього 

згоряння, устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування повітря) 

28.25.14-70.00 Каталітичного • Устатковання та пристрої для фільтрування чи 

очищування газів (зокрема для фільтрування 

газів від пилу), крім повітряних фільтрів до 
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двигунів, устатковання та пристроїв для 

фільтрування чи очищування газів за допомогою 

# процесу або вологим способом 

18.12.12 Каталогів • Друкування рекламних #, проспектів, плакатів та 

інших друкованих рекламних матеріалів 

18.12.12-30.00 Каталогів • Друкування торгових # 

18.12.12-50.00 Каталогів • Друкування комерційних рекламних матеріалів 

(крім торгових #) 

18.14.10-30.00 Каталогів • Оправляння та оздоблювання брошур, журналів, 

#, зразків і рекламної літератури, зокрема 
фальцювання, компонування, зшивання, 

склеювання, розрізання, накладання обкладинок 

18.14.10-50.00 Каталогів • Оправляння та оздоблювання, зокрема 

оздоблювання друкованого паперу або картону, 

крім оздоблювання книг, брошур, журналів, #, 

зразків і рекламної літератури 

24.31.20-10.00 Катання • Бруски та стрижні зі швидкорізальної сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування або обробляння в холодному 

стані, з рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з подальшим 

оброблянням (крім брусків і стрижнів 

спресованих, напівоброблених, гарячого #, 

нерівномірно скручених у витки); бруски та 
стрижні з кремніємарганцевої сталі, винятково 

холодного здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, зокрема з 
подальшим оброблянням (крім виробів 

гарячекатаних, гарячеволочильних або 

екструдованих, плакованих, напівоброблених, 

виробів пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених у витки) 

32.40.31 Катання • Іграшки на колесах для # дітей; коляски для 

ляльок 

32.40.31-00.00 Катання • Іграшки на колесах для # дітей; коляски для 

ляльок 

26.51.82 Категорій • Частини та приладдя до виробів підкатегорій 

26.51.12, 26.51.32, 26.51.33 та # 26.51.4, 26.51.5; 

мікротоми; частини, н. в. і. у. 

26.51.82-00.00 Категорій • Частини та приладдя до виробів підкатегорій 

26.51.12, 26.51.32, 26.51.33 та # 26.51.4, 26.51.5; 

мікротоми; частини, н. в. і. у. 

29.32.30-90.00 Категорій • Частини та приладдя, інші, н. в. і. у., до 

транспортних засобів підкатегорій 29.10.21, 

29.10.22, 29.10.23, 29.10.24, 29.10.30 та # 29.10.4, 
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29.10.5; частини до них 

32.50.13 Катетери • Шприци, голки, #, зонди та подібні вироби; 

інструменти та прилади офтальмологічні й інші, 
н. в. і. у. 

32.50.13-17.00 Катетери • Голки, #, зонди та подібні вироби (крім голок 

трубчастих і голок для накладання швів), 

призначені для використовування в медицині, 
хірургії, стоматології чи ветеринарії 

20.41.20-90.00 Катіонних • Речовини поверхнево-активні органічні (крім 

мила, аніонних, #, неіонних речовин) 

26.11.1 Катодом • Лампи та трубки термоелектронні, з холодним #, 

або фотокатодні, зокрема електронно-променеві 
трубки 

26.11.40-40.00 Катодом • Частини електронно-променевих трубок, 

частини термоелектронних ламп і трубок, з 
холодним # чи фотокатодом ламп і трубок, н. в. 

і. у. 

20.13.25-25.00 Каустична • Гідроксид натрію (сода #); твердий 

20.13.25-35.00 Каустичний • Гідроксид калію (# поташ), твердий 

20.1 Каучук • Речовини хімічні основні, добрива та 
азотовмісні сполуки, пластмаси й синтетичний # 

у первинних формах 

20.17 Каучук • # синтетичний, у первинних формах 

20.17.1 Каучук • # синтетичний, у первинних формах 

20.17.10 Каучук • # синтетичний, у первинних формах 

20.17.10-50.00 Каучук • # латексний синтетичний 

20.17.10-90.00 Каучук • # синтетичний (крім латексу) 

20.16.59-60.00 Каучуку • Полімери природні та модифіковані, у 

первинних формах (зокрема альгінова кислота, 

затверділі протеїни, хімічні похідні природного 

#) 

20.17.9 Каучуку • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

синтетичного # у первинних формах 

20.17.99 Каучуку • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

синтетичного # у первинних формах 

20.17.99-00.00 Каучуку • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

синтетичного # у первинних формах 

20.59.56 Каучуку • Засоби для травлення; флюси; прискорювачі 
вулканізації # готові; пластифікатори та 
стабілізатори для каучуку чи пластмас 
багатоскладові; препарати каталітичні, н. в. і. у.; 
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алкілбензоли та алкілнафталіни у сумішах, н. в. 

і. у. 

20.59.56 Каучуку • Засоби для травлення; флюси; прискорювачі 
вулканізації каучуку готові; пластифікатори та 

стабілізатори для # чи пластмас багатоскладові; 
препарати каталітичні, н. в. і. у.; алкілбензоли та 
алкілнафталіни у сумішах, н. в. і. у. 

20.59.56-30.00 Каучуку • Прискорювачі вулканізації # готові 

20.59.56-40.00 Каучуку • Пластифікатори багатоскладові для # чи 

пластмас 

20.59.56-50.00 Каучуку • Антиоксиданти та інші багатоскладові 
стабілізатори для # та пластмас 

10.13.15-05.00 Качина • Печінка гусяча або #, готова чи законсервована 
(крім ковбас і готових страв) 

10.12.10-30.00 Качок • Тушки гусей, # і цесарок, свіжі чи охолоджені 

10.12.10-40.00 Качок • Печінка жирна гусей і #, свіжа чи охолоджена 

10.12.10-70.00 Качок • Відруби гусей, # та цесарок, свіжі чи охолоджені 

10.12.20-17.00 Качок • Тушки гусей, # і цесарок, заморожені 

10.12.20-57.00 Качок • Відруби гусей, # і цесарок, заморожені 

10.12.40-20.00 Качок • Субпродукти свійської птиці, свіжі чи 

охолоджені (крім жирної печінки гусей і #) 

25.40.12-50.00 Качок • Дробовики-рушниці, ґвинтівки, карабіни та 
зброя, яку заряджають з дула (зокрема рушниці 
для полювання на # (рушниці для плоскодонок), 

комбіновані рушниці з взаємозамінним гладким 

і нарізним стволом, зброя спортивна, виконана у 

формі палиці), крім військової вогнепальної 
зброї 

10.82.23-55.00 Кашлю • Пастилки від болю в горлі та краплі від #, до 

складу яких входить в основному цукор і 
ароматизатори (крім пастилок і крапель з 
умістом ароматизаторів з лікувальними 

властивостями) 

14.19.19-30.00 Кашне • Шалі, шарфи, хустки, #, мантильї, вуалі й 

подібні вироби, трикотажні 

14.19.19-60.00 Кашне • Аксесуари та деталі одягу, трикотажні (крім 

рукавичок, рукавиць, мітенок, шалей, шарфів, 

хусток, #, мантилій і вуалей) 

14.19.23-33.00 Кашне • Шалі, шарфи, #, мантильї, вуалі й подібні 
вироби (крім виробів з шовку чи відходів шовку, 

трикотажних) 

14.19.23-38.00 Кашне • Шалі, шарфи, #, мантильї, вуалі й подібні 
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вироби, з шовку чи відходів шовку (крім 

трикотажних) 

14.19.23-93.00 Кашне • Аксесуари одягу, з текстилю (крім трикотажних 

шалей, шарфів, хусток і #, мантилій і вуалей, 

краваток, краваток-метеликів і хусток-краваток, 

рукавичок, рукавиць і мітенок) 

23.70.12-30.00 Квадрат • Плитка, кубики для мозаїки й подібні вироби з 
природного каменю прямокутної або 

непрямокутної форми (зокрема квадратної), 
найбільшу грань яких може бути вписано у # із 
стороною розміром менше ніж 7 см; гранули, 

дрібняк і порошок, штучно забарвлені 

23.70.12-60.00 Квадрат • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього, з граніту (крім 

плитки, кубиків і подібних виробів, найбільшу 

грань яких може бути вписано у # із стороною 

менше ніж 7 см, бруківки, бордюрного каменю 

та плит для брукування) 

23.70.12-70.00 Квадрат • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього (крім плитки, 

кубиків і подібних виробів, найбільшу грань 

яких може бути вписано у # із стороною менше 
ніж 7 см, з граніту чи сланцю) 

24.20.34-70.00 Квадратний • Труби та трубки некруглого поперечного 

перерізу іншого, ніж # або прямокутний, 

гарячого чи холодного формування та 
зварювання, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.34-30.00 Квадратним • Труби та трубки з # або прямокутним 

поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки не 
більше ніж 2 мм гарячого чи холодного 

формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 

24.20.34-50.00 Квадратним • Труби та трубки з # або прямокутним 

поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки 

більше ніж 2 мм, гарячого чи холодного 

формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 

24.31.10-20.00 Квадратним • Бруски та стрижні із заліза чи нелегованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування) з 
часткою вуглецю менше ніж 0,25 мас. %, з # або 

поперечним перерізом, крім прямокутного (крім 

виготовлених з автоматної сталі), інші 

23.52.30-30.00 Квадратні • Доломіт кальцинований та спечений 

необроблений, начорно оброблений або 
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розрізаний на прямокутні чи # блоки або плити 

24.31.10-30.00 Квадратного • Бруски та стрижні із заліза чи нелегованої сталі, 
без подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування) з 
часткою вуглецю менше ніж 0,25 мас. %, з 
прямокутним або іншим поперечним перерізом, 

крім # (крім виготовлених з автоматної сталі), 
інші 

23.70.12-30.00 Квадратної • Плитка, кубики для мозаїки й подібні вироби з 
природного каменю прямокутної або 

непрямокутної форми (зокрема #), найбільшу 

грань яких може бути вписано у квадрат із 
стороною розміром менше ніж 7 см; гранули, 

дрібняк і порошок, штучно забарвлені 

20.13.68 Кварц • # п'єзоелектричний; каміння дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне, штучне чи реконструйоване, 

інше, необроблене 

20.13.68-00.00 Кварц • # п'єзоелектричний; каміння дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне, штучне чи реконструйоване, 

інше, необроблене 

26.11.22-80.00 Кварцові • Кристали п'єзоелектричні складені (зокрема #, 

генератори та резонатори) 

28.99.39-60.00 Кварцові • Солярії, сонячні (#) лампи та подібні пристрої 
для засмаги 

11.07.19-50.10 Квас • # 

10.39.15 Квасоля • # законсервована, без додання оцту чи оцтової 
кислоти, крім готових овочевих страв 

10.39.15-00.00 Квасоля • # законсервована, без додання оцту чи оцтової 
кислоти, крім готових овочевих страв 

10.39.17-50.00 Квашена • Капуста, #, законсервована (крім готових 

овочевих страв і сушеної, замороженої чи 

законсервованої оцтом чи оцтовою кислотою 

квашеної капусти) 

17.23.13-13.00 Квитанцій • Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

книги бланків ордерів і #, паперові чи картонні 

25.73.30-25.00 Квитків • Труборізи, болторізи, пробійники та подібні 
інструменти (крім пробійників і напилків до 

верстатів, металорізальних верстатів, офісних 

діркопроколювачів, пристроїв для пробивання #) 

28.23.13 Квитків • Машини бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для видавання # 

і подібні машини з лічильними пристроями 
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28.23.13-00.00 Квитків • Машини бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для видавання # 

і подібні машини з лічильними пристроями 

32.99.55 Квіти • #, листя та фрукти штучні та їхні частини 

32.99.55-00.00 Квіти • #, листя та фрукти штучні та їхні частини 

23.49.12-30.00 Квіткові • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, # 

горщики, ручки й набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів, з порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Квіткові • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, # 

горщики, ручки й набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів і обігрівальні пристрої, зі звичайної 
кераміки 

23.69.19-80.00 Квіткові • Вироби з цементу, бетону чи штучного каменю 

не для будівництва (зокрема вази, # горщики, 

архітектурні орнаменти чи садові декоративні 
вироби, статуетки та декоративні вироби) 

28.99.39-75.00 Кегельбану • Столи для казино, устатковання автоматично 

обладнане для # та інші вироби для масових 

розваг, настільні чи кімнатні ігри, зокрема столи 

для ігри в пінбол (крім ігор, що їх запускають 

опусканням монет, банкнот, жетонів або інших 

подібних предметів, більярдів, відеоігор, у які 
грають за допомогою телевізора, гральних карт і 
наборів електричних гоночних автомобілів для 

змагальних ігор) 

15.12.12-10.00 Кейси • Валізи, сумки-чохли на одяг, косметички, # на 

ділові папери, ранці шкільні й подібні вироби, з 
натуральної шкіри, композиційної шкіри, 

лакової шкіри, пластмаси, текстильних 

матеріалів, алюмінію чи інших матеріалів 

15.12.12-50.00 Кейси • #, сумки та футляри, н. в. і. у. 

13.92.22 Кемпінгів • Брезенти, навіси й тенти, вітрила для човнів, 

дощок для віндсерфінгу чи наземних вітрильних 

апаратів, намети та спорядження для # (зокрема 
надувні матраци) 

13.92.22-70.00 Кемпінгів • Матраци надувні та інше спорядження для # 

(крім навісів для причепних будиночків, 

наметів, спальних мішків) 

31.00.12-10.00 Кемпінгових • Меблі для сидіння, які перетворюються на ліжка 
(крім садових або #) 

20.30.21-30.00 Кераміки • Пігменти готові, речовини-глушники готові, 
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барвники готові та подібні препарати для 

виробництва #, емалевих або скляних виробів 

20.30.21-50.00 Кераміки • Емаль склоподібна і глазур, ангоби та подібні 
препарати для виробництва #, емалевих або 

скляних виробів 

23.31.10-57.00 Кераміки • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої #, 

неглазуровані (крім виготовленої з кам'яного 

кремнеземистого борошна або з подібних 

кремнеземистих порід, вогнетривких керамічних 

виробів, виробів з кам'яної кераміки, двошарової 
плитки типу «шпальтплаттен», плит, 
призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних плит, 
спеціально призначених для кухонних плит) 

23.31.10-57.00 Кераміки • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої 
кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з 
кам'яного кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, вогнетривких 

керамічних виробів, виробів з кам'яної #, 

двошарової плитки типу «шпальтплаттен», плит, 

призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних плит, 
спеціально призначених для кухонних плит) 

23.31.10-75.00 Кераміки • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої #, 

глазуровані, з поверхнею більше ніж 90 см2 

23.31.10-79.00 Кераміки • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів, глазуровані, крім 

двошарової плитки типу «шпальтплаттен», з 
поверхнею більше ніж 90 см2, керамічних 

виробів, виготовлених з фаянсу чи тонкої #, 

плит і покривів з поверхнею більше ніж 90 см2 

23.41.12-10.00 Кераміки • Посуд столовий і кухонний керамічний, інші 
предмети побутової призначеності та предмети 

для туалетних кімнат зі звичайної # 

23.41.12-30.00 Кераміки • Посуд столовий і кухонний керамічний, інші 
предмети побутової призначеності та предмети 

для туалетних кімнат з кам'яної # 

23.41.12-50.00 Кераміки • Посуд столовий і кухонний керамічний, інші 
предмети побутової призначеності та предмети 

для туалетних кімнат з фаянсу чи тонкої # 

23.49.12-55.00 Кераміки • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, 

квіткові горщики, ручки й набалдашники, 
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таблички для магазинних вивісок і вітрин, 

зволожувачі для радіаторів і обігрівальні 
пристрої, зі звичайної # 

23.49.12-59.00 Кераміки • Вироби керамічні, н. в. і. у. (крім виготовлених з 
порцеляни/фарфору або звичайної #) 

23.91.11 Кераміки • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення, для обробляння 

каміння, а також їх частини, з природного 

каменю, з агломерованих природних або 

штучних абразивів, чи з # 

27.90.12-30.00 Кераміки • Ізолятори електричні (крім виготовлених зі скла 
чи #) 

27.90.12-80.00 Кераміки • Арматура ізолювальна, для електричних машин 

або устатковання (крім виготовлених зі скла чи 

#); трубки ізоляційні та з'єднувальні деталі з 
недорогоцінних металів, облицьовані 
ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі 
скла чи кераміки) 

27.90.12-80.00 Кераміки • Арматура ізолювальна, для електричних машин 

або устатковання (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки); трубки ізоляційні та з'єднувальні 
деталі з недорогоцінних металів, облицьовані 
ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі 
скла чи #) 

28.41.24-90.00 Кераміки • Верстати пиляльні, поздовжньо-стругальні або 

довбальні та інші верстати, які працюють з 
видаленням металу або #, н. в. і. у. 

28.49.11 Кераміки • Верстати для обробляння каменю, #, бетону та 
подібних мінеральних матеріалів або для 

холодного обробляння скла 

28.49.11-30.00 Кераміки • Верстати пиляльні для обробляння каменю, #, 

бетону, асбестоцементу та подібних 

мінеральних матеріалів або для холодного 

обробляння скла 

28.49.11-50.00 Кераміки • Верстати шліфувальні та полірувальні для 

обробляння каменю, #, бетону, асбестоцементу 

та подібних мінеральних матеріалів або для 

холодного обробляння скла 

28.49.11-70.00 Кераміки • Верстати, інші, для обробляння каменю, #, 

бетону, асбестоцементу та подібних 

мінеральних матеріалів або для холодного 

обробляння скла (крім пиляльних, шліфувальних 

і полірувальних верстатів) 

18.12.16 Кераміку • Друкування безпосередньо на пластмасу, скло, 

метал, дерево й # 
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18.12.16-00.00 Кераміку • Друкування безпосередньо на пластмасу, скло, 

метал, дерево й # 

23.31.10-30.00 Керамічна • Плитка двошарова неглазурована #, типу 

«шпальтплаттен» 

23.31.10-71.00 Керамічна • Плитка двошарова глазурована #, типу 

«шпальтплаттен» 

23.43 Керамічна • Ізолятори керамічні та ізолювальна # арматура 

23.43.1 Керамічна • Ізолятори електричні керамічні; арматура 
ізолювальна # до електричних машин, 

устатковання чи приладдя 

23.43.10 Керамічна • Ізолятори електричні керамічні; арматура 
ізолювальна # до електричних машин, 

устатковання чи приладдя 

23.43.10-53.00 Керамічна • Арматура ізолювальна # до електричних машин, 

устатковання та приладдя до них, з умістом не 
менше ніж 80 мас. % оксидів металів 

23.43.10-55.00 Керамічна • Арматура ізолювальна # до електричних машин, 

устатковання та приладдя до них (крім арматури 

з умістом не менше ніж 80 мас. % оксидів 

металів) 

23.41.12-10.00 Керамічний • Посуд столовий і кухонний #, інші предмети 

побутової призначеності та предмети для 

туалетних кімнат зі звичайної кераміки 

23.41.12-30.00 Керамічний • Посуд столовий і кухонний #, інші предмети 

побутової призначеності та предмети для 

туалетних кімнат з кам'яної кераміки 

23.41.12-50.00 Керамічний • Посуд столовий і кухонний #, інші предмети 

побутової призначеності та предмети для 

туалетних кімнат з фаянсу чи тонкої кераміки 

23.41.12-90.00 Керамічний • Посуд столовий і кухонний #, інші предмети 

побутової призначеності та предмети для 

туалетних кімнат, н. в. і. у. 

23.13.12 Керамічних • Вмістини для пиття, крім скло # 

23.31.9 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

керамічної плитки та # плит 

23.31.10-57.00 Керамічних • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої 
кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з 
кам'яного кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, вогнетривких # 

виробів, виробів з кам'яної кераміки, двошарової 
плитки типу «шпальтплаттен», плит, 
призначених для столових підставок, 
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декоративних виробів і керамічних плит, 
спеціально призначених для кухонних плит) 

23.31.10-57.00 Керамічних • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої 
кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з 
кам'яного кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, вогнетривких 

керамічних виробів, виробів з кам'яної кераміки, 

двошарової плитки типу «шпальтплаттен», плит, 

призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і # плит, спеціально 

призначених для кухонних плит) 

23.31.10-79.00 Керамічних • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів, глазуровані, крім 

двошарової плитки типу «шпальтплаттен», з 
поверхнею більше ніж 90 см2, # виробів, 

виготовлених з фаянсу чи тонкої кераміки, плит 
і покривів з поверхнею більше ніж 90 см2 

23.31.99 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

керамічної плитки та # плит 

23.31.99-00.00 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

керамічної плитки та # плит 

23.41.9 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

господарських і декоративних # виробів 

23.41.99 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

господарських і декоративних # виробів 

23.41.99-00.00 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

господарських і декоративних # виробів 

23.42.9 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

санітарно-технічних # виробів 

23.42.99 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

санітарно-технічних # виробів 

23.42.99-00.00 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

санітарно-технічних # виробів 

23.43.9 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних # ізоляторів та ізолювальної 
керамічної арматури 

23.43.99 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних # ізоляторів та ізолювальної 
керамічної арматури 

23.43.99-00.00 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних # ізоляторів та ізолювальної 
керамічної арматури 
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23.44.9 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # виробів технічної призначеності 

23.44.99 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # виробів технічної призначеності 

23.44.99-00.00 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # виробів технічної призначеності 

23.49.9 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # виробів 

23.49.99 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # виробів 

23.49.99-00.00 Керамічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # виробів 

23.91.11-50.00 Керамічних • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення з # або 

силікатних матеріалів, крім жорен і точильних 

каменів, призначених для мелення, шліфування 

або подрібнювання 

23.3 Керамічні • Матеріали будівельні # 

23.4 Керамічні • Вироби порцелянові/фарфорові та #, інші 

23.20.11 Керамічні • Цегла, блоки, плитка та інші # вироби з 
кам'яного кремнеземистого борошна чи з 
подібних кремнеземистих порід 

23.20.11-00.00 Керамічні • Цегла, блоки, плитка та інші # вироби з 
кам'яного кремнеземистого борошна чи з 
подібних кремнеземистих порід 

23.20.12-35.00 Керамічні • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та подібні 
будівельні # вогнетривкі матеріали з умістом 

більше ніж 7 мас. %, але не менше від 45 мас. % 

глинозему, але більше ніж 50 мас. % кремнезему 

(SiO2) 

23.20.14 Керамічні • Вироби вогнетривкі невипалені та інші # 

вогнетривкі вироби 

23.20.14-30.00 Керамічні • Вироби # вогнетривкі з умістом більше ніж 25 

мас. % графіту чи інших форм вуглецю, н. в. і. у. 

23.20.14-55.00 Керамічні • Вироби # вогнетривкі з умістом глинозему чи 

кремнезему або їх суміші більше ніж 50 мас. %, 

глинозему менше ніж 45 мас. %, н. в. і. у. 

23.20.14-59.00 Керамічні • Вироби # вогнетривкі з умістом глинозему чи 

кремнезему або їх суміші більше ніж 50 мас. %, 

глинозему не менше ніж 45 мас. %, н. в. і. у. 

23.20.14-90.00 Керамічні • Вироби # вогнетривкі, н. в. і. у. 

23.31 Керамічні • Плитка та плити # 
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23.31.1 Керамічні • Плитка та плити # 

23.31.1.0-10.00 Керамічні • Плитка, кубики для мозаїки та подібні вироби 

неглазуровані # з площею поверхні менше ніж 

49 см2 

23.31.10 Керамічні • Плитка та плити # 

23.31.10-20.00 Керамічні • Плитка, кубики для мозаїки та подібні вироби 

глазуровані # з площею поверхні менше ніж 49 

см2 

23.32.11 Керамічні • Цегла для будівництва, блоки для підлоги, блоки 

для тримальних стін або заповнювання каркасів 

і подібні вироби, # невогнетривкі 

23.32.12 Керамічні • Черепиця покрівельна, ковпаки для димарів, 

дефлектори, футеровка до димарів, архітектурні 
оздоби та інші будівельні # вироби 

23.32.13 Керамічні • Труби #, трубопроводи, водовідводи та фітинги 

до труб 

23.32.13-00.00 Керамічні • Труби #, трубопроводи, водовідводи та фітинги 

до труб 

23.41 Керамічні • Вироби господарські та декоративні # 

23.41.1 Керамічні • Вироби господарські та декоративні # 

23.41.13 Керамічні • Статуетки та інші декоративні # вироби 

23.42 Керамічні • Вироби санітарно-технічні # 

23.42.1 Керамічні • Вироби санітарно-технічні # 

23.42.10 Керамічні • Вироби санітарно-технічні # 

23.42.10-30.00 Керамічні • Раковини # та інші санітарно-технічні вироби з 
порцеляни/фарфору 

23.42.10-50.00 Керамічні • Раковини, умивальники, ванни та інші 
санітарно-технічні # вироби, н. в. і. у. 

23.43 Керамічні • Ізолятори # та ізолювальна керамічна арматура 

23.43.1 Керамічні • Ізолятори електричні #; арматура ізолювальна 
керамічна до електричних машин, устатковання 

чи приладдя 

23.43.10 Керамічні • Ізолятори електричні #; арматура ізолювальна 
керамічна до електричних машин, устатковання 

чи приладдя 

23.43.10-33.00 Керамічні • ізолятори електричні # (без металевих частин) 

23.43.10-35.00 Керамічні • Ізолятори електричні # до повітряних ліній 

електропередавання чи контактних мереж 

(зокрема з металевими частинами), крім 

громовідводів 
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23.43.10-39.00 Керамічні • Ізолятори електричні # (зокрема з металевими 

частинами), крім призначених до повітряних 

ліній електропередавання чи контактних мереж, 

громовідводів 

23.44 Керамічні • Вироби # технічної призначеності, інші 

23.44.1 Керамічні • Вироби # технічної призначеності, інші 

23.44.11 Керамічні • Вироби # лабораторної, хімічної або іншої 
технічної призначеності з порцеляни/фарфору 

23.44.11-00.00 Керамічні • Вироби # лабораторної, хімічної або іншої 
технічної призначеності з порцеляни/фарфору 

23.44.12 Керамічні • Вироби # лабораторної, хімічної або іншої 
технічної призначеності, крім 

порцелянових/фарфорових виробів 

23.44.12-10.00 Керамічні • Вироби # лабораторної, хімічної або іншої 
технічної призначеності, крім 

порцелянових/фарфорових виробів і магнітів 

23.49 Керамічні • Вироби #, інші 

23.49.1 Керамічні • Вироби #, інші 

23.49.11 Керамічні • Вироби # для використання у сільському 

господарстві та для транспортування чи 

пакування товарів 

23.49.11-00.00 Керамічні • Вироби # для використання у сільському 

господарстві та для транспортування чи 

пакування товарів 

23.49.12 Керамічні • Вироби # інші, не для будівництва, н. в. і. у. 

23.49.12-30.00 Керамічні • Вироби # інші, зокрема бічні невогнетривкі 
стінки, частини печей і камінів, квіткові 
горщики, ручки й набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів, з порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Керамічні • Вироби # інші, зокрема бічні невогнетривкі 
стінки, частини печей і камінів, квіткові 
горщики, ручки й набалдашники, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів і обігрівальні пристрої, зі звичайної 
кераміки 

23.49.12-59.00 Керамічні • Вироби #, н. в. і. у. (крім виготовлених з 
порцеляни/фарфору або звичайної кераміки) 

24.46.1 Керамічні • Уран природний і його сполуки; сплави, 

дисперсії (зокрема металокераміка), # продукти 

та суміші з умістом урану чи сполук природного 

урану 
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24.46.10 Керамічні • Уран природний і його сполуки; сплави, 

дисперсії (зокрема металокераміка), # продукти 

та суміші з умістом урану чи сполук природного 

урану 

24.46.10-00.00 Керамічні • Уран природний і його сполуки; сплави, 

дисперсії (зокрема металокераміка), # продукти 

та суміші з умістом урану чи сполук природного 

урану 

23.31.9 Керамічної • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

плитки та керамічних плит 

23.31.99 Керамічної • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

плитки та керамічних плит 

23.31.99-00.00 Керамічної • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

плитки та керамічних плит 

23.43.9 Керамічної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних керамічних ізоляторів та 

ізолювальної # арматури 

23.43.99 Керамічної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних керамічних ізоляторів та 

ізолювальної # арматури 

23.43.99-00.00 Керамічної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричних керамічних ізоляторів та 

ізолювальної # арматури 

28.41.24-30.00 Керметів • Верстати зуборізальні, зубошліфувальні або 

зубообробчі для обробляння металу, 

металокераміки чи # (крім верстатів пиляльних, 

довбальних і протягувальних) 

28.41.34 Керметів • Верстати для обробляння металу, 

металокераміки та # без видалення матеріалу, н. 

в. і. у. 

28.41.34-10.00 Керметів • Верстати для волочіння прутків, труб, профілів, 

дроту чи подібних металевих виробів, 

металокераміки та # 

28.41.34-30.00 Керметів • Верстати нарізенакочувальні для обробляння 

металу, металокераміки та # 

27.90.40-50.00 Керованих • Зчеплення, муфти та гальма електромагнітні 
(крім гідравлічних або пневматичних 

механічних гальм, # електромагнітними 

приладами) 

28.30.23-30.00 Керованих • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, колісні, з потужністю 

двигуна більше ніж 59 кВт, але не більше від 75 

кВт (крім тракторів, # людиною, що йде поруч) 
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28.30.23-50.00 Керованих • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, колісні, з потужністю 

двигуна більше ніж 75 кВт, але не більше від 90 

кВт (крім тракторів, # людиною, що йде поруч) 

28.30.23-70.00 Керованих • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, колісні, з потужністю 

двигуна більше ніж 90 кВт (крім тракторів, # 

людиною, що йде поруч) 

28.30.23-90.00 Керованих • Трактори нові (крім сільськогосподарських і 
лісогосподарських колісних, # людиною, що йде 
поруч, тягачів колісних для напівпричепів, 

тягачів, використовуваних на залізничних 

платформах) 

28.30.1 Керовані • Трактори, # людиною, що йде поруч 

28.30.10 Керовані • Трактори, # людиною, що йде поруч 

28.30.10-00.00 Керовані • Трактори, # людиною, що йде поруч 

32.50.22-39.5 Керовані • Засоби для ходіння, # однією рукою 

32.50.22-39.6 Керовані • Засоби для ходіння, # обома руками 

27.1 Керувальна • Двигуни, генератори та трансформатори 

електричні й електрична розподільча та # 

апаратура 

27.12 Керувальна • Апаратура розподільча та # електрична 

27.12.4 Керувальної • Частини електричної розподільчої та # 

апаратури 

27.12.9 Керувальної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричної розподільчої та # апаратури 

27.12.40 Керувальної • Частини електричної розподільчої та # 

апаратури 

27.12.40-30.00 Керувальної • Плати електронні, панелі, консолі, столи, шафи 

та інші основи для електричної розподільчої й # 

апаратури (крім таких, що мають умонтовану 

апаратуру) 

27.12.99 Керувальної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричної розподільчої та # апаратури 

27.12.99-00.00 Керувальної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричної розподільчої та # апаратури 

33.14.11 Керувальної • Ремонтування та технічне обслуговування 

електричних двигунів, генераторів, 

трансформаторів, розподільчої та # апаратури 

33.14.11-50.00 Керувальної • Ремонтування та технічне обслуговування 

розподільчої та # апаратури 
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25.99.12-70.00 Керування • Пристрої механічні ручного #, масою не більше 
ніж 10 кг для приготування, обробляння чи 

подавання харчових продуктів і напоїв 

26.51.20-80.00 Керування • Радіоапаратура дистанційного # (зокрема для 

суден, безпілотних літаків, ракет, реактивних 

снарядів, іграшок, моделей суден і літаків, 

машин, для детонації мін) 

27.12.31-70.00 Керування • Основи інші, для # та розподіляння 

електроенергії на напругу не більше ніж 1 кВ 

28.14.13 Керування • Клапани # процесом, перекривальні чи запірні, 
сферичні та інші клапани 

28.14.13-13.00 Керування • Клапани # процесом, інші; клапани 

терморегулювальні 

28.14.13-15.00 Керування • Клапани # процесом, інші, до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн або подібних пристроїв 

(крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи 

випускних і терморегулювальних клапанів або 

до маслогідравлічних чи пневматичних силових 

трансмісій) 

28.41.21-40.00 Керування • Верстати токарні центрові горизонтальні без 
числового програмного # 

28.41.22-35.00 Керування • Верстати металорізальні для свердління без 
числового програмного # (крім агрегатних 

верстатів з лінійним переміщенням) 

28.41.22-60.00 Керування • Верстати консольно-фрезерні для обробляння 

металу, без числового програмного # (крім 

розточувально-фрезерних верстатів) 

28.41.22-70.00 Керування • Верстати фрезерні для обробляння металу, без 
числового програмного # (крім розточувально-

фрезерних верстатів, консольно-фрезерних 

верстатів) 

28.41.23-35.00 Керування • Верстати пласкошліфувальні для обробляння 

металу, без числового програмного #, у яких 

позиціонування за будь-якою віссю може бути 

налагоджено з найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-45.00 Керування • Верстати для шліфування циліндричних 

поверхонь для обробляння металу, без 
числового програмного #, у яких 

позиціонування за будь-якою віссю може бути 

налагоджено з найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-75.00 Керування • Верстати заточувальні (для заточування 

різальних інструментів) для обробляння металу, 

без числового програмного # 

28.41.31-60.00 Керування • Машини вигинальні, відбортувальні, 
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вирівнювальні або правильні для обробляння 

виробів з листового металу, без числового 

програмного # (зокрема преси) 

28.41.31-80.00 Керування • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні та правильні для обробляння 

металу, без числового програмного # (зокрема 
преси), крім машин для обробляння виробів з 
листового металу 

28.41.32-60.00 Керування • Машини різальні для обробляння металу, без 
числового програмного # (зокрема преси), крім 

комбінованих пробивальних та висікальних 

28.41.32-80.00 Керування • Машини пробивальні та висікальні для 

обробляння металу, без числового програмного 

# (зокрема преси, комбіновані пробивальні та 
висікальні машини) 

28.41.33-20.00 Керування • Машини кувальні чи штампувальні та молоти 

(зокрема преси) для обробляння металу, без 
числового програмного # 

28.41.33-80.00 Керування • Преси для обробляння металу, інші, без 
числового програмного # 

30.20.4 Керування • Частини залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; кріплення 

та арматура і їхні частини; механічне 

устатковання для # рухом 

30.20.40 Керування • Частини залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; кріплення 

та арматура і їхні частини; механічне 

устатковання для # рухом 

33.13.11-10.00 Керування • Ремонтування та технічне обслуговування 

інструментів і приладів для вимірювання, 

випробовування й навігації та для інших цілей 

(крім устатковання для # виробничими 

процесами) 

33.20.50-50.00 Керування • Монтування апаратури # та розподіляння 

електроенергії 

33.20.60 Керування • Монтування устатковання # виробничими 

процесами 

33.20.60-00.00 Керування • Монтування устатковання # виробничими 

процесами 

27.12.31-30.00 Керуванням • Панелі з числовим програмним #, до складу яких 

входить автоматичний пристрій обробляння 

інформації, на напругу не більше ніж 1 кВ 

27.12.32-03.00 Керуванням • Панелі з числовим програмним # на напругу 

більше ніж 1 кВ, але не більше від 72,5 кВ 
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27.12.32-05.00 Керуванням • Панелі з числовим програмним # на напругу 

більше ніж 72,5 кВ 

28.41.21-23.00 Керуванням • Верстати токарні з числовим програмним # 

горизонтальні, токарні центри 

28.41.21-27.00 Керуванням • Верстати токарні горизонтальні з числовим 

програмним #, автоматичні токарні верстати 

(крім токарних центрів) 

28.41.21-29.00 Керуванням • Верстати токарні горизонтальні з числовим 

програмним # (крім токарних центрів, 

автоматичних токарних верстатів) 

28.41.22-13.00 Керуванням • Верстати свердлильні для обробляння металу, з 
числовим програмним # (крім агрегатних 

верстатів з лінійним переміщенням) 

28.41.22-17.00 Керуванням • Верстати консольно-фрезерні з числовим 

програмним # (крім розточувально-фрезерних 

верстатів) 

28.41.22-23.00 Керуванням • Верстати інструментально-фрезерні для 

обробляння металу, з числовим програмним # 

(крім розточувально-фрезерних верстатів, 

консольно-фрезерних верстатів) 

28.41.22-25.00 Керуванням • Верстати фрезерні для обробляння металу, з 
числовим програмним # (крім розточувально-

фрезерних верстатів, консольно-фрезерних та 

інструментально-фрезерних верстатів) 

28.41.22-40.00 Керуванням • Верстати розточувальні та розточувально-

фрезерні для обробляння металу, з числовим 

програмним # (крім свердлильних верстатів) 

28.41.23-05.00 Керуванням • Верстати пласкошліфувальні з числовим 

програмним # для обробляння металу, у яких 

позиціонування за будь-якою віссю може бути 

налагоджено з найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-15.00 Керуванням • Верстати для шліфування циліндричних 

поверхонь з числовим програмним # для 

обробляння металу, у яких позиціонування за 

будь-якою віссю може бути налагоджено з 
найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-65.00 Керуванням • Верстати заточувальні (для заточування 

різальних інструментів) для обробляння металу, 

з числовим програмним # 

28.41.31-20.00 Керуванням • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні або правильні для обробляння 

виробів з листового металу, з числовим 

програмним # (зокрема преси) 

28.41.31-40.00 Керуванням • Машини вигинальні, відбортувальні, 



стор. 1253 з 1807  

вирівнювальні та правильні для обробляння 

металу, з числовим програмним # (зокрема 

преси), крім машин для обробляння виробів з 
листового металу 

28.41.32-20.00 Керуванням • Машини різальні для обробляння металу, з 
числовим програмним # (зокрема преси), крім 

комбінованих пробивальних та висікальних 

28.41.32-40.00 Керуванням • Машини пробивальні та висікальні для 

обробляння металу, з числовим програмним # 

(зокрема преси, комбіновані пробивальні та 

висікальні машини) 

28.41.33-10.00 Керуванням • Машини кувальні чи штампувальні та молоти 

(зокрема преси) для обробляння металу, з 
числовим програмним # 

28.41.33-40.00 Керуванням • Преси гідравлічні, інші, з числовим програмним 

# 

28.41.33-70.00 Керуванням • Преси для формування, з числовим програмним 

# 

30.92.20-30.01 Керуванням • Крісла колісні з ручним #, що їм надає руху 

супровідна особа 

30.92.20-90.01 Керуванням • Крісла колісні з електричним 

урухолювачем/приводом і ручним # 

30.92.20-90.03 Керуванням • Крісла колісні з одно- чи дворучним # і 
важільним або механічним 

урухомлювачем/приводом 

30.92.20-90.04 Керуванням • Крісла колісні з подвійним ручним # від 

передніх коліс 

30.92.20-90.05 Керуванням • Крісла колісні з подвійним ручним # від задніх 

коліс 

30.92.20-90.06 Керуванням • Крісла колісні з однобічним ручним # без 
урухомлювача/привода 

30.92.20-90.07 Керуванням • Крісла колісні з ножним # 

30.92.20-90.08 Керує • Крісла колісні, якими # супровідна особа, з 
урухомлювачем/приводом, якому надає рух 

електричний двигун 

30.11.5 Кесони • Конструкції плавучі, інші (зокрема плоти, 

плавучі баки, #, плавучі пристані, буї та бакени) 

30.11.50 Кесони • Конструкції плавучі, інші (зокрема плоти, 

плавучі баки, #, плавучі пристані, буї та бакени) 

30.11.50-00.00 Кесони • Конструкції плавучі, інші (зокрема плоти, 

плавучі баки, #, плавучі пристані, буї та бакени) 

13.10.40-50.00 Кетгут • Пряжа шовкова та пряжа з відходів шовку, 
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розфасовані для роздрібної торгівлі; # з 
натурального шовку 

21.20.24 Кетгут • Матеріали перев'язувальні клейкі, # і подібні 
матеріали; аптечки першої допомоги 

21.20.24-30.00 Кетгут • # хірургічний стерильний 

32.50.50-30.00 Кетгут • # хірургічний стерильний; подібні стерильні 
хірургічні перев'язувальні, шовні та стерильні 
адгезивні тканини, використовувані в хірургії 
для закривання ран; стерильна ламінарія та 
стерильні тампони з ламінарії; засоби 

абсорбувальні кровоспинні хірургічні чи 

стоматологічні стерильні 

20.14.62-19.00 Кетони • # ациклічні; без інших кисневих функційних 

груп (крім ацетону, бутанону 

(метилетилкетону), 4-метилпентан-2-он 

(метилізобутилкетону)) 

20.14.62-31.00 Кетони • Камфора; # ароматичні без інших кисневих 

функційних груп; кетонові спирти; кетонові 
альдегіди; кетонофеноли та кетони з іншими 

кисневими функційними групами 

20.14.62-31.00 Кетони • Камфора; кетони ароматичні без інших кисневих 

функційних груп; кетонові спирти; кетонові 
альдегіди; кетонофеноли та # з іншими 

кисневими функційними групами 

20.14.62-39.00 Кетони • # цикланові, цикленові чи циклотерпенові без 
кисневих функційних груп (крім камфори, 

циклогексанону та метилциклогексанонів, 

іононів і метиліононів) 

20.14.62-70.00 Кетонів • Галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні # і 
хінонів 

20.14.63-60.00 Кетонів • Спирт; пероксиди ефірів і # та їхні галогено-, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.34-75.00 Кетоновими • Кислота карбонова зі спиртовими, фенольними, 

альдегідними чи # функційними групами 

20.14.62 Кетоновою • Сполуки з # та з хіноновою функційними 

групами 

20.14.62-31.00 Кетонофеноли • Камфора; кетони ароматичні без інших кисневих 

функційних груп; кетонові спирти; кетонові 
альдегіди; # та кетони з іншими кисневими 

функційними групами 

10.84.12-30.00 Кетчуп • # томатний та інші томатні соуси 

10.51.52-41.00 Кефір • #, сметана, йогурт й інші ферментовані продукти 

10.51.52-45.00 Кефір • Йогурт рідинний ароматизований чи сквашене 
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молоко (#; сметана; йогурт й інші ферментовані 
продукти, ароматизовані чи з доданням плодів, 

горіхів або какао) 

26.11.30-34.00 Кеш • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): пристрої запам'ятовувальні 
прямого доступу статичні, зокрема 
запам'ятовувачі прямого доступу типу «#» 

(«cash»-пам’ять) 

32.40.42-10.00 Киї • Вироби та приладдя для гри у більярд (крім 

механічних лічильників, таймерів та підставок 

на #) 

25.40.12-90.00 Кийки • Зброя інша (рушниці та пістолети пружинні, 
пневматичні чи газові, #), крім військової 
призначеності 

13.10.61-35.00 Килими • Пряжа з бавовни, не підданої гребенечесанню, 

не розфасована для роздрібної торгівлі, для 

іншого застосування (зокрема на # та покриви на 

підлогу) 

13.10.61-55.00 Килими • Пряжа з гребенечесаної бавовни, не розфасована 

для роздрібної торгівлі, для іншого застосування 

(зокрема на # та покриви на підлогу) 

13.93 Килими • # та килимові покриви 

13.93.1 Килими • # та килимові покриви 

13.93.11 Килими • # та інші текстильні покриви на підлогу, 

вузликові 

13.93.11-00.00 Килими • # та інші текстильні покриви на підлогу, 

вузликові 

13.93.12 Килими • # та інші текстильні покриви на підлогу, ткані, 
нетафтингові й нефлоковані 

13.93.12-00.00 Килими • # та інші текстильні покриви на підлогу, ткані, 
нетафтингові й нефлоковані 

13.93.13 Килими • # та інші текстильні покриви на підлогу, 

тафтингові 

13.93.13-00.00 Килими • # та інші текстильні покриви на підлогу, 

тафтингові 

13.93.19 Килими • # та покриви текстильні на підлогу, інші 
(зокрема виготовлені з повсті) 

13.93.19-30.00 Килими • # голкопробивні та інші голкопробивні 
текстильні покриви на підлогу (крім 

тафтингових або флокованих) 

13.93.19-90.00 Килими • # та інші текстильні покриви на підлогу (крім 

вузликових, тканих, тафтингових, 
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голкопробивних) 

13.92.16 Килимів • Вироби меблево-декоративні, н. в. і. у.; набори 

тканин і пряжі для виготовлення #, пледів, 

гобеленів і подібних виробів 

13.92.16-80.00 Килимів • Набори тканин і пряжі для виготовлення #, 

пледів, гобеленів, вишитих скатертин, серветок 

чи подібних текстильних виробів, розфасовані 
для роздрібної торгівлі 

13.93.9 Килимів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
килимових покривів 

13.93.99 Килимів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
килимових покривів 

13.93.99-00.00 Килимів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
килимових покривів 

22.19.72 Килимки • Покриви на підлогу та # з вулканізованої ґуми 

(крім виготовлених з поруватої ґуми) 

22.19.72-00.00 Килимки • Покриви на підлогу та # з вулканізованої ґуми 

(крім виготовлених з поруватої ґуми) 

13.93.9 Килимових • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

килимів і # покривів 

13.93.99 Килимових • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

килимів і # покривів 

13.93.99-00.00 Килимових • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

килимів і # покривів 

25.73.10-30.00 Кирки • #, мотики, сапи та граблі 

20.11.11 Кисень • Водень, аргон, інертні гази, азот і # 

20.11.11-70.00 Кисень • # 

22.19.73-60.00 Кисети • Вироби з ґуми монолітної вулканізованої 
(зокрема стрічки, #, знаки для штампів з датою й 

подібні вироби, затички, ободки до пляшок 

ґумові), крім виготовлених з твердої ґуми 

10.81.20-00.10 Кислий • Жом буряковий, свіжий та # 

10.51.4 Кисломолочний • Сир сичужний та # сир 

10.51.40 Кисломолочний • Сир сичужний та # сир 

10.51.40-30.00 Кисломолочний • Сир свіжий (без визрівання), зокрема сир 

альбумінний і # 

20.13.51 Кислот • Солі оксометалевих чи пероксометалевих #; 

колоїди дорогоцінних металів 

20.13.51-75.00 Кислот • Солі оксометалевих та пероксометалевих # (крім 

хроматів, дихроматів, пероксохроматів, 
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манганітів, манганатів, перманганатів, 

молібдатів, вольфраматів) 

20.13.62 Кислот • Ціаніди, оксиди ціанідів і комплексні ціаніди; 

фульмінати, ціанати та тіоціанати; силікати; 

борати; перборати; солі неорганічних # або 

пероксокислот, інші 

20.13.62-80.00 Кислот • Солі неорганічних # або пероксокислот (крім 

азидів і подвійних чи комплексних силікатів) 

20.14.42 Кислот • Аміносполуки з кисневою функційною групою, 

крім лізинової та глутамінової # 

20.14.53 Кислот • Естери фосфорні та естери інших неорганічних # 

(крім галогенідів водню) та їхні солі; їхні 
галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.53-80.00 Кислот • Естери інших неорганічних # неметалів (крім 

галогенідів водню), їхні солі та галогено-, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.71-70.00 Кислот • Дьоготь деревний; оливи з деревного дьогтю; 

креозот деревний; нафта деревна; пек 

рослинний; пивоварний пек і подібні препарати, 

виготовлені на основі каніфолі, смоляних # або 

рослинного пеку 

20.59.59-57.00 Кислот • Суміші моно-, ди- та триестерів жирних # 

гліцерину (емульгатори для жирів) 

10.31.14-30.00 Кислоти • Картопля, приготована чи законсервована як 

борошно, крупка чи пластівці, крім замороженої, 
засушеної, чіпсів, обробленої з використанням 

оцту чи оцтової # 

10.39.15 Кислоти • Квасоля законсервована, без додання оцту чи 

оцтової #, крім готових овочевих страв 

10.39.15-00.00 Кислоти • Квасоля законсервована, без додання оцту чи 

оцтової #, крім готових овочевих страв 

10.39.16 Кислоти • Горох законсервований, без додання оцту чи 

оцтової #, крім готових овочевих страв 

10.39.16-00.00 Кислоти • Горох законсервований, без додання оцту чи 

оцтової #, крім готових овочевих страв 

10.39.17 Кислоти • Овочі, інші (крім картоплі), законсервовані, без 
додання оцту чи оцтової #, крім готових 

овочевих страв 

10.39.17-10.00 Кислоти • Томати законсервовані, цілі чи розрізані на 

частини (крім готових овочевих страв і томатів, 

законсервованих з доданням оцту чи оцтової #) 

10.39.17-40.00 Кислоти • Овочі та суміші овочів, заморожені (крім 

готових овочевих страв, заморожених, кулінарно 



стор. 1258 з 1807  

необроблених, або оброблених парою чи 

кип'ятінням у воді, або законсервованих з 
доданням оцту чи оцтової # овочів і сумішей 

овочів) 

10.39.18 Кислоти • Овочі (крім картоплі), плоди, горіхи та інші 
їстівні частини рослин, приготовані чи 

законсервовані з доданням оцту чи оцтової # 

10.39.18-00.00 Кислоти • Овочі (крім картоплі), плоди, горіхи та інші 
їстівні частини рослин, приготовані чи 

законсервовані з доданням оцту чи оцтової # 

10.84.11 Кислоти • Оцет та замінники оцту, одержані з оцтової # 

10.89.19-40.22 Кислоти • Лактати харчової молочної # 

20.13.2 Кислоти • Елементи хімічні, н. в. і. у.; # та сполуки 

неорганічні 

20.13.24 Кислоти • Хлорид водню; олеум; пентаоксид фосфору; # 

неорганічні, інші; діоксид кремнію та сірки 

20.13.24-55.00 Кислоти • Кислота фосфорна та поліфосфорні # 

20.13.24-60.00 Кислоти • Оксиди бору; борні #; кислоти неорганічні (крім 

фториду водню) 

20.13.24-60.00 Кислоти • Оксиди бору; борні кислоти; # неорганічні (крім 

фториду водню) 

20.14.3 Кислоти • # монокарбонові жирні технічні; кислоти 

карбонові та їхні солі 

20.14.3 Кислоти • Кислоти монокарбонові жирні технічні; # 

карбонові та їхні солі 

20.14.31 Кислоти • # монокарбонові жирні технічні; олії кислотні 
після рафінування 

20.14.31-50.00 Кислоти • # жирні технічні, одержані з талової олії 

20.14.31-95.00 Кислоти • # монокарбонові жирні технічні дистильовані 
(крім стеаринової, олеїнової, одержаної з талової 
олії) 

20.14.31-97.00 Кислоти • # монокарбонові жирні технічні (крім 

стеаринової, олеїнової, одержаної з талової олії, 
дистильованої) 

20.14.32 Кислоти • # ациклічні монокарбонові насичені та їхні 
похідні 

20.14.32-19.00 Кислоти • Естери оцтової # (крім етилацетату) 

20.14.32-20.00 Кислоти • # моно-, ди- або трихлороцтові; кислоти 

пропіонові, масляні та валеріанові; їхні солі та 

естери 
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20.14.32-20.00 Кислоти • Кислоти моно-, ди- або трихлороцтові; # 

пропіонові, масляні та валеріанові; їхні солі та 

естери 

20.14.32-78.00 Кислоти • Солі оцтової # 

20.14.33 Кислоти • # монокарбонові, цикланові, цикленові чи 

полікарбонові ациклічні циклотерпенові та їхні 
похідні 

20.14.33-10.00 Кислоти • Кислота акрилова та її солі та інші 
монокарбонові # 

20.14.33-20.00 Кислоти • Естери акрилової # 

20.14.33-40.00 Кислоти • Естери метакрилової # 

20.14.33-50.00 Кислоти • # олеїнова, лінолева чи ліноленова; їхні солі та 

естери 

20.14.33-70.00 Кислоти • # монокарбонові ароматичні, (ангідриди), 

галогеніди, пероксиди, пероксикислоти, похідні, 
крім кислоти бензойної, фенілоцтових кислот 
їхніх солей та естерів, пероксиду бензоїлу, 

хлористого бензоїлу 

20.14.33-83.00 Кислоти • Кислота щавелева, азелаїнова, малеїнова, інші # 

цикланові, цикленові, їхні солі 

20.14.34 Кислоти • # ароматичні полікарбонові та карбонові з 
додатковими кисневмісними функційними 

групами; їхні похідні, крім саліцилової кислоти 

та її солей 

20.14.34-20.00 Кислоти • Естери ортофталевої #, інші 

20.14.34-40.00 Кислоти • # ароматичні полікарбонові, їхні ангідриди, 

галогеніди, пероксиди, пероксикислоти та їхні 
галогеновані, сульфовані, нітровані чи 

нітрозовані похідні, крім естерів ортофталевої 
кислоти, фталевих ангідридів, терефталевої 
кислоти та її солей 

20.14.34-40.00 Кислоти • Кислоти ароматичні полікарбонові, їхні 
ангідриди, галогеніди, пероксиди, 

пероксикислоти та їхні галогеновані, 
сульфовані, нітровані чи нітрозовані похідні, 
крім естерів ортофталевої #, фталевих 

ангідридів, терефталевої кислоти та її солей 

20.14.34-40.00 Кислоти • Кислоти ароматичні полікарбонові, їхні 
ангідриди, галогеніди, пероксиди, 

пероксикислоти та їхні галогеновані, 
сульфовані, нітровані чи нітрозовані похідні, 
крім естерів ортофталевої кислоти, фталевих 

ангідридів, терефталевої # та її солей 
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20.14.42-90.00 Кислоти • Аміносполуки з кисневою функційною групою 

(крім аміноспиртів, їхніх ефірів, естерів і солей, 

лізинової #, її солей і естерів, глутамінової 
кислоти, її солей і естерів) 

20.14.42-90.00 Кислоти • Аміносполуки з кисневою функційною групою 

(крім аміноспиртів, їхніх ефірів, естерів і солей, 

лізинової кислоти, її солей і естерів, 

глутамінової #, її солей і естерів) 

20.14.52 Кислоти • Сполуки гетероциклічні, н. в. і. у.; # нуклеїнові 
та їхні солі 

20.14.52-90.00 Кислоти • # нуклеїнові та інші гетероциклічні сполуки - 

тіазол, бензотіазол, інші цикли 

20.14.71-50.00 Кислоти • Каніфоль і смоляні #; їхні похідні; спирт 

каніфольний і каніфольні олії; смоли 

переплавлені 

20.15.1 Кислоти • Кислота азотна; # сульфоазотні; аміак 

20.15.10 Кислоти • Кислота азотна; # сульфоазотні; аміак 

20.15.10-50.00 Кислоти • Кислота азотна; # сульфоазотні 

20.59.57-30.00 Кислоти • # нафтенові, їхні нерозчинні у воді солі та 
естери 

21.10.10-70.00 Кислоти • Естери саліцилової # (крім о-ацетилсаліцилової 
кислоти) та їхні солі 

21.10.10-70.00 Кислоти • Естери саліцилової кислоти (крім о-

ацетилсаліцилової #) та їхні солі 

21.20.11-30.00 Кислоти • Ліки, з умістом пеніциліну або похідних цих 

препаратів, які мають структуру пеніцилінової #, 

або стрептоміцини чи їх похідні, терапевтичної 
чи профілактичної призначеності, не 
розфасовані для роздрібної торгівлі 

20.14.61-40.00 Кисневими • Альдегідоефіри, альдегідофеноли, альдегіди з 
іншими # функційними групами 

20.14.61-70.00 Кисневими • Галогено-, сульфо-, нітро- або нітрозопохідні 
альдегідів (зокрема з іншими # функційними 

групами, циклічні полімери альдегідів, 

параформальдегід) 

20.14.62-31.00 Кисневими • Камфора; кетони ароматичні без інших кисневих 

функційних груп; кетонові спирти; кетонові 
альдегіди; кетонофеноли та кетони з іншими # 

функційними групами 

20.14.61-19.00 Кисневих • Альдегіди ациклічні, без інших # функційних 

груп (крім метаналю (формальдегіду), етакалю 

(ацетальдегіду), бутаналю (бутиральдегіду, 

нормального ізомеру)) 
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20.14.61-20.00 Кисневих • Альдегіди циклічні, без інших # функційних 

груп 

20.14.62-19.00 Кисневих • Кетони ациклічні; без інших # функційних груп 

(крім ацетону, бутанону (метилетилкетону), 4-

метилпентан-2-он (метилізобутилкетону)) 

20.14.62-31.00 Кисневих • Камфора; кетони ароматичні без інших # 

функційних груп; кетонові спирти; кетонові 
альдегіди; кетонофеноли та кетони з іншими 

кисневими функційними групами 

20.14.62-39.00 Кисневих • Кетони цикланові, цикленові чи циклотерпенові 
без # функційних груп (крім камфори, 

циклогексанону та метилциклогексанонів, 

іононів і метиліононів) 

20.14.34 Кисневмісними • Кислоти ароматичні полікарбонові та карбонові 
з додатковими # функційними групами; їхні 
похідні, крім саліцилової кислоти та її солей 

32.50.21-80.00 Кисневої • Апаратура для озонотерапії, # та аерозольної 
терапії, апаратура для штучного дихання 

20.14.42 Кисневою • Аміносполуки з # функційною групою, крім 

лізинової та глутамінової кислот 

20.14.42-39.00 Кисневою • Аміноспирти, їхні ефіри та естери лише з однією 

# функційною групою та їхні солі, крім 

моноетаноламіну та його солей, діетаноламіну 

та його солей, триетаноламіну та його солей 

20.14.42-90.00 Кисневою • Аміносполуки з # функційною групою (крім 

аміноспиртів, їхніх ефірів, естерів і солей, 

лізинової кислоти, її солей і естерів, 

глутамінової кислоти, її солей і естерів) 

20.14.52-10.00 Кисню • Сполуки гетероциклічні лише з 
гетероатомом(ами) # (зокрема кумарин; 

метилкумарини та етилкумарини), крім інших 

лактонів 

32.50.22-39.72 Кистей • Засоби для захисту # рук (рукавиці) 

32.50.22-90.11 Кисті • Протези після ампутації на різних рівнях #, 

протези пальців включно 

32.50.22-39.21 Кисть • Ортези на пальці, на # і на кисть-пальці 

32.50.22-39.21 Кисть-пальці • Ортези на пальці, на кисть і на # 

26.52.11 Кишенькові • Годинники наручні, #, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних металів або з 
металів, плакованих дорогоцінними металами 

26.52.11-00.00 Кишенькові • Годинники наручні, #, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних металів або з 
металів, плакованих дорогоцінними металами 
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26.52.12 Кишенькові • Годинники інші, наручні, # чи інші, зокрема 
секундоміри 

26.52.12-00.00 Кишенькові • Годинники інші, наручні, # чи інші, зокрема 
секундоміри 

28.23.12 Кишенькові • Калькулятори електронні, # машинки для 

записування, відтворювання й візуального 

подання даних з обчислювальними функціями 

28.23.12-00.00 Кишенькові • Калькулятори електронні, # машинки для 

записування, відтворювання й візуального 

подання даних з обчислювальними функціями 

10.11.60-30.00 Кишки • #, міхури та шлунки тварин, цілі чи шматками 

(крім риб'ячих) 

32.50.22-90.26 Кишки • Протези після вичленення в тазостегновому 

суглобі, після резекції таза, після резекції таза та 
прямої # 

32.99.59-20.00 Кишок • Вироби з # тварин (крім струн з нитки 

шовкопряда), синюги, міхурів і сухожиль 

28.22.17-93.00 Ківшових • Конвеєри роликові для переміщування товарів і 
матеріалів (крім підіймачів і пневматичних 

конвеєрів, спеціально призначених для 

використання під землею, #, стрічкових) 

28.22.17-95.00 Ківшових • Підіймачі та конвеєри безперервної дії для 

переміщування товарів і матеріалів (крім 

пневматичних, призначених для використання 

під землею, #, стрічкових, роликових) 

28.22.17-50.00 Ківшові • Підіймачі та конвеєри безперервної дії # для 

переміщування товарів і матеріалів 

28.92.25 Ківшові • Навантажувачі # фронтальні самохідні 

28.92.25-50.00 Ківшові • Навантажувачі одноківшові колесні, 
навантажувачі одноківшові гусеничні, 
навантажувачі # фронтальні 

27.12.1 Кіл • Апаратура електрична для комутації чи захисту 

електричних # на напругу більше ніж 1000 В 

27.12.2 Кіл • Апаратура електрична для комутації чи захисту 

електричних # на напругу не більше ніж 1000 В 

27.12.10 Кіл • Апаратура електрична для комутації чи захисту 

електричних # на напругу більше ніж 1000 В 

27.12.10-90.00 Кіл • Апаратура, інша, для комутації електричних # на 
напругу більше ніж 1 кВ 

27.12.23 Кіл • Апаратура для захисту електричних #, на 
напругу не більше ніж 1000 В, н. в. і. у. 

27.12.23-30.00 Кіл • Апаратура для захисту електричних # (крім 
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запобіжників плавких і вимикачів 

автоматичних) на напругу не більше ніж 1000 В 

і силу струму не більше ніж 16 А 

27.12.23-50.00 Кіл • Апаратура для захисту електричних # (крім 

плавких запобіжників і автоматичних 

вимикачів) на напругу не більше ніж 1000 В і 
силу струму більше ніж 16 А, але не більше від 

125 А 

27.12.23-70.00 Кіл • Апаратура для захисту електричних # (крім 

плавких запобіжників і автоматичних 

вимикачів) на напругу не більше ніж 1000 В і 
силу струму більше ніж 125 А 

27.33.13 Кіл • Вилки штепсельні, розетки та інша апаратура 
для комутації чи захисту електричних #, н. в. і. 
у. 

27.33.13-60.00 Кіл • Елементи попередньоскладені для електричних 

# на напругу не більше ніж 1 кВ 

27.33.13-80.00 Кіл • Пристрої інші, для з'єднань з електричними 

колами чи всередині електричних # на напругу 

не більше ніж 1 кВ 

25.94.13-40.00 Кілець • Ґвинти, болти та гайки (крім загострених 

ґвинтів, ґвинтових заглушок, ґвинтових 

механізмів, що їх використовують для 

передавання руху та які працюють як активна 

частина машини, гаків, # з ґвинтом) 

16.10.39 Кілки • Деревина необроблена інша, зокрема жердини та 

# 

16.10.39-00.00 Кілки • Деревина необроблена інша, зокрема жердини та 

# 

10.20.25-30.00 Кілька • Сардина, сардинела, # та шпроти, приготовані 
чи законсервовані, цілі чи у шматочках, крім 

фаршу та готових страв 

26.51.64 Кількості • Лічильники # обертів, кількості продукції, 
таксометри; спідометри та тахометри; 

стробоскопи 

26.51.64 Кількості • Лічильники кількості обертів, # продукції, 
таксометри; спідометри та тахометри; 

стробоскопи 

26.51.64-30.00 Кількості • Лічильники # обертів, кількості продукції, 
більярдні лічильники, таксометри, лічильники 

пройденого шляху в милях, крокоміри, ручні 
лічильники, перерахункові пристрої, 
інструменти й апарати для вимірювання 

невеликих проміжків часу 
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26.51.64-30.00 Кількості • Лічильники кількості обертів, # продукції, 
більярдні лічильники, таксометри, лічильники 

пройденого шляху в милях, крокоміри, ручні 
лічильники, перерахункові пристрої, 
інструменти й апарати для вимірювання 

невеликих проміжків часу 

28.13.21-90.00 Кільцеві • Помпи рідинні # для вакуумної установки 

22.19.20-30.00 Кільця • Форми та вироби з невулканізованої ґуми, 

зокрема стрижні, труби, профілі, диски та # 

(крім стрічок протекторних для відновлення 

шин) 

25.94.11-57.00 Кільця • Гаки та # з ґвинтами із заліза чи сталі 

25.99.29-25.00 Кільця • Вироби готові із залізного чи сталевого дроту; 

силки, капкани й подібні вироби, дротяна 
обв'язка для фуражу, носові # для тварин, 

матрацні гачки, гаки для м'яса, підвіски ринви / 

водостічного жолоба, корзини для паперу (крім 

дротових каркасів для абажурів) 

28.15.10-53.00 Кільця • Вальниці/підшипники роликові з конічними 

роликами (зокрема складені внутрішні конічні # 

із сепаратором і роликами) 

28.94.51-30.00 Кільця • Веретена, рогульки, # й бігунки 

23.13.13 Кімнат • Посуд столовий і кухонний, для туалетних #, 

контор/офісів, оздоблення приміщень і подібний 

посуд 

23.13.13-60.00 Кімнат • Посуд столовий, кухонний і для туалетних #, 

контор/офісів, оздоблення приміщень і подібних 

цілей, склокерамічний 

23.41.11 Кімнат • Посуд столовий і кухонний, інші предмети 

побутової призначеності та предмети з 
порцеляни/фарфору для туалетних # 

23.41.11-50.00 Кімнат • Предмети побутової призначеності та предмети 

для туалетних #, з порцеляни/фарфору, н. в. і. у. 

23.41.12 Кімнат • Посуд столовий і кухонний, інші предмети 

побутової призначеності та предмети для 

туалетних #, крім порцелянових/фарфорових 

23.41.12-10.00 Кімнат • Посуд столовий і кухонний керамічний, інші 
предмети побутової призначеності та предмети 

для туалетних # зі звичайної кераміки 

23.41.12-30.00 Кімнат • Посуд столовий і кухонний керамічний, інші 
предмети побутової призначеності та предмети 

для туалетних # з кам'яної кераміки 

23.41.12-50.00 Кімнат • Посуд столовий і кухонний керамічний, інші 
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предмети побутової призначеності та предмети 

для туалетних # з фаянсу чи тонкої кераміки 

23.41.12-90.00 Кімнат • Посуд столовий і кухонний керамічний, інші 
предмети побутової призначеності та предмети 

для туалетних #, н. в. і. у. 

15.20.12-37.00 Кімнатне • Тапочки та інше # взуття, (зокрема кімнатні 
туфлі, бальні туфлі, кімнатні туфлі без задників), 

з гумовою чи пластмасовою підошвою та 

пластмасовим верхом 

15.20.13-70.00 Кімнатне • Тапочки та інше # взуття (зокрема кімнатні 
туфлі, бальні туфлі, кімнатні туфлі без задників), 

з підошвою з ґуми; пластмаси чи натуральної 
шкіри та з верхом з натуральної шкіри 

15.20.14-44.00 Кімнатне • Тапочки та інше # взуття (зокрема кімнатні 
туфлі, бальні туфлі, кімнатні туфлі без задників) 

28.99.39-75.00 Кімнатні • Столи для казино, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг, настільні чи # ігри, зокрема 
столи для гри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, жетонів 

або інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, 
гральних карт і наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

32.40.42 Кімнатні • Вироби для більярду, вироби для атракціонів, 

настільні чи # ігри; інші ігри, що їх запускають 

опусканням монет або жетонів 

22.29.91-97.00 Кінематографічних • Виготовляння пластмасових деталей до приладів 

та апаратів оптичних, фотографічних, # 

вимірювальних, контрольних, прецизійних, 

інструментів і апаратів медичних і хірургічних 

25.50.11-34.00 Кінематографічних • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, #, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-58.00 Кінематографічних • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 
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устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, #, контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.12-90.00 Кінематографічних • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, #, контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.20-80.00 Кінематографічних • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, #, контрольних, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних з 
кольорових металів 

25.62.10-11.00 Кінематографічних • Обробляння токарне металевих деталей 

оптичних, фотографічних, #, вимірювальних, 

контролювальних і прецизійних приладів і 
апаратів 

26.70.16 Кінематографічні • Проектори #; проектори для слайдів; проектори 

інші 

26.70.16-00.00 Кінематографічні • Проектори #; проектори для слайдів; проектори 

інші 

26.70.15 Кінокамери • # 

26.70.15-30.00 Кінокамери • # для плівки завширшки менше ніж 16 мм або 

для плівки 2 х 8 мм 

26.70.15-50.00 Кінокамери • # (крім призначених для плівки завширшки 

менше ніж 16 мм або для плівки 2 х 8 мм) 

26.70.17 Кінолабораторій • Фотоспалахи; фотоапаратура для збільшення або 
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зменшення; апаратура та устатковання для фото- 

і #; негатоскопи, проекційні екрани 

26.70.17-00.00 Кінолабораторій • Фотоспалахи; фотоапаратура для збільшення або 

зменшення; апаратура та устатковання для фото- 

і #; негатоскопи, проекційні екрани 

25.50.12-80.00 Кіноустатковання • Штампування об'ємне сталевих частин 

локомотивів і рухомого складу, повітряних 

суден, космічних суден, електричного 

устатковання та пристроїв, оптичних пристроїв, 

фото- і #, вимірювальних, контролювальних або 

прецизійних пристроїв 

10.11.4 Кінських • Вовна заводська та сирі шкури великої рогатої 
худоби чи тварин родини #, овець і кіз 

13.10.5 Кінського • Пряжа вовняна, розфасована чи не розфасована 

для роздрібної торгівлі; пряжа з тонкого чи 

грубого волосу тварин або # волосу 

13.10.50 Кінського • Пряжа вовняна, розфасована чи не розфасована 

для роздрібної торгівлі; пряжа з тонкого чи 

грубого волосу тварин або # волосу 

13.20.12 Кінського • Тканини з кардочесаної чи гребенечесаної 
вовни, тонкого чи грубого волосу тварин або # 

волосу 

13.30.11-22.00 Кінського • Фарбування пряжі з вовни, тонкого чи грубого 

волосу тварин і # волосу 

13.30.12-20.00 Кінського • Вибілювання тканин з вовни, тонкого чи грубого 

волосу тварин або # волосу 

13.30.13-20.00 Кінського • Фарбування тканин з вовни, тонкого чи грубого 

волосу тварин або # волосу 

13.30.14-20.00 Кінського • Нанесення малюнків на тканинах з вовни, 

тонкого чи грубого волосу тварин або # волосу 

13.30.19-20.00 Кінського • Обробляння кінцеве тканин з вовни, тонкого чи 

грубого волосу тварин або # волосу (крім 

вибілювання, фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-10.00 Кінцеве • Обробляння # шовкових тканин (крім 

вибілювання, фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-20.00 Кінцеве • Обробляння # тканин з вовни, тонкого чи 

грубого волосу тварин або кінського волосу 

(крім вибілювання, фарбування, нанесення 

малюнків) 

13.30.19-30.00 Кінцеве • Обробляння # бавовняних тканин, з умістом 

бавовни не менше ніж 85 мас. % (крім 

вибілювання, фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-40.00 Кінцеве • Обробляння # тканин з льону, джуту, інших 
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текстильних луб'яних волокон, рослинних 

текстильних волокон і паперової пряжі (крім 

вибілювання, фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-50.00 Кінцеве • Обробляння # тканин із синтетичних 

комплексних ниток чи із синтетичних волокон 

(крім вибілювання, фарбування, нанесення 

малюнків) 

13.30.19-60.00 Кінцеве • Обробляння # тканин зі штучних комплексних 

ниток чи зі штучних волокон (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-70.00 Кінцеве • Обробляння # (крім вибілювання, фарбування, 

нанесення малюнків) ворсових тканин і 
синельних тканин (крім махрових тканин на 

рушники й подібних махрових бавовняних 

тканин, вузьких тканин) 

13.30.19-80.00 Кінцеве • Обробляння # (крім вибілювання, фарбування, 

нанесення малюнків) махрових тканин на 
рушники й подібних махрових полотен (крім 

текстильних полотен з прошивним ворсом) 

13.30.19-90.00 Кінцеве • Обробляння # трикотажних або в'язаних полотен 

і нетканих полотен (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

32.99.24-50.00 Кінцеві • Зубці ланцюжкові, повзунки, # затискачі та 

тасьма будь-якої довжини із закріпленими на 

них зубцями до застібок-змійок 

13.3 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння текстилю 

13.30 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння текстилю 

13.30.1 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння текстилю 

13.30.19 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння текстилю та 

текстильних виробів (зокрема одягу), інші 

13.30.19-95.00 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння одягу 

16.21.9 Кінцевого • Послуги щодо # оброблювання плит і панелей; 

роботи субпідрядні як частина виробництва 

шпона та інших панелей з деревини 

16.21.91 Кінцевого • Послуги щодо # оброблювання плит і панелей 

16.21.91-00.00 Кінцевого • Послуги щодо # оброблювання плит і панелей 

23.13.9 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння порожнистого скла; 

роботи субпідрядні як частина виробництва 

порожнистого скла 

23.13.91 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння вмістин для пиття 

та іншого столового й кухонного посуду 

23.13.91-00.00 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння вмістин для пиття 
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та іншого столового й кухонного посуду 

23.13.92 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння скляних умістин 

23.13.92-00.00 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння скляних умістин 

23.19.9 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння іншого скла, 
зокрема технічних виробів зі скла; роботи 

субпідрядні як частина виробництва іншого 

обробленого скла, зокрема технічних виробів зі 
скла 

23.19.91 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння іншого скла, 
зокрема технічних виробів зі скла 

23.19.91-00.00 Кінцевого • Послуги щодо # обробляння іншого скла, 
зокрема технічних виробів зі скла 

28.95.12-50.00 Кінцевого • Частини машин і устатковання підтипів 

28.95.11-13.00 - 28.95.11-17.00, машин для 

виробництва та # обробляння паперу чи картону, 

н. в. і. у. 

24.10.41-30.00 Кінцевому • Листи та пластини електротехнічні, не піддані # 

випалюванню, завширшки не менше ніж 600 мм 

32.50.22-39.2 Кінцівки • Системи ортезів на верхні #: ортези шарнірні 
(апарати), ортези безшарнірні (тутори) 

32.50.22-39.3 Кінцівки • Системи ортезів на нижні #: ортези шарнірні 
(апарати), ортези безшарнірні (тутори) 

32.50.22-39.71 Кінцівки • Засоби для захисту ділянки ліктьового суглоба 

чи верхньої # (зокрема налокітники) 

32.50.22-39.73 Кінцівки • Засоби для захисту ділянки колінного суглоба чи 

нижньої # (зокрема наколінники) 

32.50.23-00.02 Кінцівки • Вироби комплектувальні до ортезів на верхні # 

32.50.23-00.03 Кінцівки • Вироби комплектувальні до ортезів на нижні # 

32.50.22-39.74 Кінцівок • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: #, 

частин тіла (подушки абдукційні, косинки, 

обтуратори, суспензорії); чохли для кукс верхніх 

і нижніх кінцівок; оболонки (зокрема гелеві), 
для кукс верхніх та нижніх кінцівок; вкладки з 
силіконової композиції для кукс верхніх і 
нижніх кінцівок; подушки протипролежневі; 
ліфи для кріплення протезів молочної залози 

32.50.22-39.74 Кінцівок • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли #пя 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки 

(зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх #; 

вкладки з силіконової композиції для кукс 
верхніх і нижніх кінцівок; подушки 
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протипролежневі; ліфи для кріплення протезів 

молочної залози 

32.50.22-39.74 Кінцівок • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і нижніх #; оболонки (зокрема 

гелеві), для кукс верхніх та нижніх кінцівок; 

вкладки з силіконової композиції для кукс 
верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення протезів 

молочної залози 

32.50.22-39.74 Кінцівок • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки 

(зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок; вкладки з силіконової композиції для 

кукс верхніх і нижніх #; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення протезів 

молочної залози 

32.50.22-90.1 Кінцівок • Системи протезів верхніх # 

32.50.22-90.2 Кінцівок • Системи протезів нижніх # 

32.50.23-00.04 Кінцівок • Вироби комплектувальні до протезів верхніх # 

32.50.23-00.05 Кінцівок • Вироби комплектувальні до протезів нижніх # 

12.00.11 Кінцями • Сигари, сигари з обрізаними # (черут), сигарили 

та сигарети й цигарки, з тютюну чи замінників 

тютюну 

12.00.11-30 Кінцями • Сигари, сигари з обрізаними # (черут) та 

сигарили з умістом тютюну чи суміші тютюну й 

замінників тютюну 

12.00.11-30.10 Кінцями • Сигари, сигари з обрізаними # (черут) та 

сигарили з умістом тютюну 

12.00.11-30.11 Кінцями • Сигари, сигари з обрізаними # (черут) та 

сигарили з умістом тютюну, виготовлені вручну 

12.00.11-30.12 Кінцями • Сигари, сигари з обрізаними # (черут) та 

сигарили з умістом тютюну, машинного 

виробництва 

12.00.11-30.20 Кінцями • Сигари, сигари з обрізаними # (черут) та 

сигарили з умістом суміші тютюну й замінників 

тютюну 

12.00.11-70.00 Кінцями • Сигари, сигари з обрізаними # (черут), сигарили 

та сигарети й цигарки з умістом лише замінників 

тютюну 
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32.99.59-30.00 Кістка • Вироби з матеріалів тваринного походження для 

художнього різьблення, таких як # слонова 
(бивні), кістка, панцир черепаховий, роги оленів 

та інших тварин, корали, перламутр 

32.99.59-30.00 Кістка • Вироби з матеріалів тваринного походження для 

художнього різьблення, таких як кістка слонова 
(бивні), #, панцир черепаховий, роги оленів та 
інших тварин, корали, перламутр 

28.49.12 Кістки • Верстати для обробляння дерева, пробки, #, 

твердої ґуми, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів; машини для 

гальванопокриття 

28.49.12-10.00 Кістки • Верстати універсальні для обробляння дерева, 

пробки, #, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів, де оброблювану 

деталь переміщують уручну між операціями 

28.49.12-20.00 Кістки • Верстати універсальні для обробляння дерева, 

пробки, #, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів, де оброблювана 

деталь автоматично переміщується між 

операціями 

28.49.12-33.00 Кістки • Пилка стрічкова для обробляння дерева, пробки, 

#, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів 

28.49.12-35.00 Кістки • Пилка дискова для обробляння дерева, пробки, 

#, твердої ґуми, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів 

28.49.12-37.00 Кістки • Верстати пиляльні для обробляння дерева, 
пробки, #, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів (крім стрічкових і 
дискових пилок) 

28.49.12-50.00 Кістки • Верстати стругальні, фрезерні чи стругально-

калювальні (вирізуванням) для обробляння 

дерева, пробки, #, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих матеріалів 

28.49.12-63.00 Кістки • Верстати шліфувальні, піскошліфувальні чи 

полірувальні для обробляння дерева, пробки, #, 

твердої ґуми, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів 

28.49.12-65.00 Кістки • Верстати вигинальні чи складальні для 

обробляння дерева, пробки, #, твердої ґуми, 

твердих пластмас і подібних твердих матеріалів 

28.49.12-67.00 Кістки • Верстати свердлильні та довбальні для 

обробляння дерева, пробки, #, твердої ґуми, 

твердих пластмас і подібних твердих матеріалів 
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28.49.12-75.00 Кістки • Верстати розколювальні, лущильні чи дробарки 

для обробляння дерева, пробки, #, твердої ґуми, 

твердих пластмас і подібних твердих матеріалів 

28.49.12-79.00 Кістки • Верстати для обробляння дерева, пробки, #, 

твердої ґуми, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів, н. в. і. у. 

28.49.24 Кістки • Частини верстатів для обробляння дерева, 
пробки, #, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів та пристрої до них 

32.50.22-39.24 Кістки • Ортези на ліктьову та променеву # 

33.12.29-10.00 Кістки • Ремонтування та технічне обслуговування 

верстатів для оброблення деревини, пробки, #, 

твердої ґуми та подібних твердих матеріалів 

33.20.29-70.00 Кістки • Монтування верстатів для обробляння дерева, 
пробки, #, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

20.52.10-40.00 Кістковий • Клей #, клеї тваринного походження, інші (крім 

казеїнових клеїв) 

20.59.60-80.00 Кісткових • Желатин і його похідні; клей риб'ячий (крім 

казеїнових і # клеїв) 

10.11.32-50.00 Кісткою • Стегна, лопатки та відруби з # свинини, 

заморожені 

10.11.32-90.00 Кісткою • Свинина, заморожена (крім туш і напівтуш, 

стегон; лопаток і відрубів з #) 

10.13.11-20.00 Кісткою • Стегна; лопатки та їхні відруби з # свинячі; 
солені; у розсолі; сушені чи копчені 

10.13.11-80.00 Кісткою • Свинина, солена, у розсолі, сушена чи копчена 

(зокрема бекон, три чверті боків/ серединки, 

передні краї, суглоби та їхні відруби), крім 

стегон, лопаток та їхніх відрубів з #, грудин і 
їхніх відрубів 

32.50.22-39.26 Кістку • Ортези на плечову # 

32.50.50-10.00 Кісток • Цементи стоматологічні та інші стоматологічні 
матеріали для пломбування зубів; цементи для 

відновлення # 

32.20.11-50.00 Клавесини • Інструменти клавішні струнні (зокрема #, 

спинети та клавікорди) 

26.20.16-50.00 Клавіатури • # 

32.20.11-50.00 Клавікорди • Інструменти клавішні струнні (зокрема 
клавесини, спинети та #) 

32.20.11 Клавішні • Фортепіано та інші музичні # струнні 
інструменти 
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32.20.11-50.00 Клавішні • Інструменти # струнні (зокрема клавесини, 

спинети та клавікорди) 

32.20.13 Клавішні • Органи духові #; фісгармонії та подібні 
інструменти; акордеони та подібні інструменти; 

гармоніки губні; інструменти духові 

32.20.13-10.00 Клавішні • Органи духові #, фісгармонії та подібні клавішні 
інструменти з металевими язичками 

32.20.13-10.00 Клавішні • Органи духові клавішні, фісгармонії та подібні # 

інструменти з металевими язичками 

32.20.14 Клавішні • Інструменти музичні (зокрема #) з електричною 

генерацією чи електричним підсиленням звуку 

32.20.14-00.00 Клавішні • Інструменти музичні (зокрема #) з електричною 

генерацією чи електричним підсиленням звуку 

25.99.29-11.00 Кладки • Якорі, гаки та їхні частини, із заліза та сталі 
(крім янкерів, призначених для з'єднання 

цегельної #) 

24.42.26-70.00 Клапанами • Фітинги для труб і трубок з алюмінію (зокрема 

муфти, коліна та втулки), крім фітингів з 
вентилями, кранами і #, підвісок для 

підтримання труб, болтів, гайок 

24.44.26-50.00 Клапанами • Фітинги для труб і трубок з міді й мідних 

сплавів, зокрема муфти, коліна, ніпелі, штуцери 

та втулки, крім болтів і гайок, використовуваних 

для складання чи кріплення труб і трубок, 

фітингів з кранами, # 

28.12.14 Клапани • # гідравлічні та пневматичні 

28.12.14-20.00 Клапани • # пневматичні, комбіновані з фільтрами, 

регуляторами та лубрикаторами 

28.12.14-50.00 Клапани • # контролю маслогідравлічних силових 

трансмісій для труб, котлів, резервуарів, цистерн 

і подібних виробів 

28.12.14-80.00 Клапани • # контролю пневматичних силових трансмісій 

для труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних 

виробів 

28.14 Клапани • Крани та #, інші 

28.14.1 Клапани • Крани, вентилі, # та подібні вироби до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів 

28.14.11 Клапани • # редукційні, регулювальні, зворотні та 

запобіжні 

28.14.11-20.00 Клапани • # редукційні із заліза чи сталі до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів (крім 

комбінованих з лубрикаторами чи фільтрами) 
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28.14.11-40.00 Клапани • # редукційні до труб, котлів, резервуарів, 

цистерн і подібних виробів (крім із заліза чи 

сталі, комбінованих з лубрикаторами чи 

фільтрами) 

28.14.11-60.00 Клапани • # зворотні до труб, котлів, резервуарів, цистерн і 
подібних виробів 

28.14.11-70.00 Клапани • # до пневматичних шин і камер 

28.14.11-80.00 Клапани • # запобіжні чи випускні до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів 

28.14.12 Клапани • Крани, вентилі, # до раковин, ванн, біде, 

резервуарів на воду та до подібних пристроїв; 

клапани до радіаторів центрального опалення 

28.14.12 Клапани • Крани, вентилі, клапани до раковин, ванн, біде, 

резервуарів на воду та до подібних пристроїв; # 

до радіаторів центрального опалення 

28.14.12-35.00 Клапани • Крани, вентилі та # до раковин, ванн, біде, 
резервуарів на воду та до подібних пристроїв 

(крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи 

випускних клапанів або до мастилогідравлічних 

чи пневматичних силових трансмісій і 
змішувальних кранів) 

28.14.12-53.00 Клапани • # до радіаторів центрального опалення 

терморегулювальні 

28.14.12-55.00 Клапани • # до радіаторів центрального опалення, інші 

28.14.13 Клапани • # керування процесом, перекривальні чи запірні, 
сферичні та інші клапани 

28.14.13 Клапани • Клапани керування процесом, перекривальні чи 

запірні, сферичні та інші # 

28.14.13-13.00 Клапани • # керування процесом, інші; клапани 

терморегулювальні 

28.14.13-13.00 Клапани • Клапани керування процесом, інші; # 

терморегулювальні 

28.14.13-15.00 Клапани • # керування процесом, інші, до труб, котлів, 

резервуарів, цистерн або подібних пристроїв 

(крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи 

випускних і терморегулювальних клапанів або 

до маслогідравлічних чи пневматичних силових 

трансмісій) 

28.14.13-33.00 Клапани • # перекривальні чи запірні, інші, чавунні 

28.14.13-35.00 Клапани • # перекривальні чи запірні, інші, сталеві 

28.14.13-37.00 Клапани • # перекривальні чи запірні, інші, н. в. і. у. 

28.14.13-53.00 Клапани • # сферичні чавунні 
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28.14.13-55.00 Клапани • # сферичні сталеві 

28.14.13-57.00 Клапани • # сферичні, інші 

28.14.13-73.00 Клапани • # кульові та конічні 

28.14.13-75.00 Клапани • # дросельні 

28.14.13-77.00 Клапани • # мембранні 

28.14.13-80.00 Клапани • #, інші 

25.62.10-01.00 Клапанів • Обробляння токарне металевих деталей кранів, # 

і подібних виробів 

28.14.2 Клапанів • Частини кранів, # і подібних виробів 

28.14.9 Клапанів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших кранів і # 

28.14.12-33.00 Клапанів • Крани змішувальні до раковин, ванн, біде, 

резервуарів на воду та до подібних пристроїв 

(крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи 

випускних # або до мастилогідравлічних чи 

пневматичних силових трансмісій) 

28.14.12-35.00 Клапанів • Крани, вентилі та клапани до раковин, ванн, 

біде, резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, зворотних, 

запобіжних чи випускних # або до 

мастилогідравлічних чи пневматичних силових 

трансмісій і змішувальних кранів) 

28.14.13-15.00 Клапанів • Клапани керування процесом, інші, до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн або подібних 

пристроїв (крім до редукційних, зворотних, 

запобіжних чи випускних і терморегулювальних 

# або до маслогідравлічних чи пневматичних 

силових трансмісій) 

28.14.20 Клапанів • Частини кранів, # і подібних виробів 

28.14.20-00.00 Клапанів • Частини кранів, # і подібних виробів 

28.14.99 Клапанів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших кранів і # 

28.14.99-00.00 Клапанів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших кранів і # 

32.99.52-80.00 Клапанів • Пульверизатори парфумно-косметичні та 

подібні туалетні пульверизатори, їхні на садки 

та головки (крім окремо постачаних резервуарів 

до парфумно-косметичних пульверизаторів, 

ґумових натискних #) 

33.12.12 Клапанів • Ремонтування та технічне обслуговування 

гідравлічного чи пневматичного силового 

устатковання, інших помп, компресорів, кранів і 
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# 

33.12.12-20.00 Клапанів • Ремонтування та технічне обслуговування 

кранів і # 

16.21.1 Клеєна • Фанера #, фанеровані панелі й подібні вироби з 
шаруватої деревини; плити деревностружкові й 

подібні плити з деревини чи з інших 

здерев'янілих матеріалів 

16.21.11 Клеєна • Фанера #, фанеровані панелі й подібні вироби з 
шаруватої деревини, з бамбуку 

16.21.11-00.00 Клеєна • Фанера #, фанеровані панелі й подібні вироби з 
шаруватої деревини, з бамбуку 

16.21.12 Клеєна • Фанера #, фанеровані панелі й подібні вироби з 
шаруватої деревини, інші 

16.21.12-11.00 Клеєна • Фанера #, яка складається винятково з листів 

деревини (крім бамбукових), кожний шар 

завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні 
одним зовнішнім шаром з деревини тропічних 

порід 

16.21.12-14.00 Клеєна • Фанера #, яка складається винятково з листів 

деревини (крім бамбукових), кожний шар 

завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні 
одним зовнішнім шаром з деревини листяних 

порід (крім деревини тропічних порід) 

16.21.12-17.00 Клеєна • Фанера #, яка складається винятково з листів 

деревини (крім бамбукових), кожний шар 

завтовшки не більше ніж 6 мм (крім матеріалів з 
принаймні одним зовнішнім шаром з деревини 

тропічних порід або деревини листяних порід) 

16.21.2 Клеєної • Шпон; листи до # фанери; деревина пресована 

16.21.21 Клеєної • Шпон, листи до # фанери та інша деревина, 

розпиляні вздовж, розділені на шари або лущені, 
завтовшки не більше ніж 6 мм 

16.21.21-13.00 Клеєної • Шпон, листи до фанери # та інша деревина, 

розпиляні вздовж, розділені на шари або лущені, 
завтовшки не більше ніж 6 мм, що мають 

торцеві з'єднання, стругані чи шліфовані, 
дощечки для виробництва олівців 

16.21.21-18.00 Клеєної • Шпон та листи до # фанери, розпиляні вздовж, 

розділені на шари або лущені, завтовшки не 

більше ніж 6 мм, що не мають торцеві з'єднання, 

нестругані та не шліфовані 

10.89.15 Клеї • Соки та екстракти, пектинові речовини, # і 
згущувачі рослинні 
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10.89.15-00.30 Клеї • # та згущувачі рослинні 

20.52 Клеї • # 

20.52.1 Клеї • # 

20.52.10 Клеї • # 

20.52.10-20.00 Клеї • # казеїнові 

20.52.10-40.00 Клеї • Клей кістковий, # тваринного походження, інші 
(крім казеїнових клеїв) 

20.52.10-60.00 Клеї • #, виготовлені на основі крохмалю, декстринів 

або інших змодифікованих крохмалів 

20.52.10-80.00 Клеї • # готові та інші готові адгезиви, н. в. і. у. 

20.52.9 Клеїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

20.52.99 Клеїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

20.52.99-00.00 Клеїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

20.52.10-40.00 Клей • # кістковий, клеї тваринного походження, інші 
(крім казеїнових клеїв) 

20.59.60-80.00 Клей • Желатин і його похідні; # риб'ячий (крім 

казеїнових і кісткових клеїв) 

17.23.11 Клейкий • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і відбитків; трафарети для 

копіювальних апаратів та офсетні пластини з 
паперу, ґумований або # папір 

17.23.11-00.00 Клейкий • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і відбитків; трафарети для 

копіювальних апаратів та офсетні пластини з 
паперу, ґумований або # папір 

17.12.77-55.00 Клейких • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 

вибілені, крейдовані, просочені чи покриті 
пластмасами, щільністю більше ніж 150 г/м2 

(крім #) 

10.62.11 Клейковина • Крохмалі; інулін; # пшенична (глютен); 

декстрини й інші змодифіковані крохмалі 

10.62.11-50.00 Клейковина • # пшенична (крім пшеничної клейковини, 

приготованої для використання як клею або як 

глянцювальної чи апретувальної речовини в 

текстильній промисловості) 

10.81.13 Кленовий • Цукор тростинний чи буряковий, очищений з 
доданням ароматизаторів чи барвників; цукор # і 
кленовий сироп 
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10.81.13 Кленовий • Цукор тростинний чи буряковий, очищений з 
доданням ароматизаторів чи барвників; цукор 

кленовий і # сироп 

10.81.13-00.00 Кленовий • Цукор тростинний чи буряковий, очищений з 
доданням ароматизаторів чи барвників; цукор # і 
кленовий сироп 

10.81.13-00.00 Кленовий • Цукор тростинний чи буряковий, очищений з 
доданням ароматизаторів чи барвників; цукор 

кленовий і # сироп 

24.20.24 Клепані • Труби та трубки круглого поперечного перерізу 

(наприклад з відкритим швом, # чи з'єднані 
подібним способом), зовнішнього діаметра 
більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.24-00.00 Клепані • Труби та трубки круглого поперечного перерізу 

(наприклад з відкритим швом, # чи з'єднані 
подібним способом), зовнішнього діаметра 
більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.35 Клепані • Труби та трубки (наприклад з відкритим швом, # 

чи з'єднані подібним способом), зовнішнього 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.35-00.00 Клепані • Труби та трубки (наприклад з відкритим швом, # 

чи з'єднані подібним способом), зовнішнього 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

25.73.30-77.00 Клепання • Інструменти ручні, інші (зокрема інструменти 

патронного типу для #), інструменти для 

забивання дюбелів і подібні інструменти 

23.51.11 Клінкери • # цементні 

23.51.11-00.00 Клінкери • # цементні 

26.11.12 Клістрони • Магнетрони, #, трубки надвисокої частоти та 
інші вакуумні лампи 

26.11.12-00.00 Клістрони • Магнетрони, #, трубки надвисокої частоти та 
інші вакуумні лампи 

28.99.12 Кліше • Машини, апарати й устатковання для відливання 

чи складання шрифту, підготовляння чи 

виготовляння #, пластин 

28.99.12-00.00 Кліше • Машини, апарати й устатковання для відливання 

чи складання шрифту, підготовляння чи 

виготовляння #, пластин 

25.73.30-17.00 Кліщі • # (зокрема гострозубці), пінцети та подібні 
інструменти, крім щипчиків, щипців на цукор 

15.20.13-30.00 Клоги • Взуття, на дерев'яній основі та з верхом з 
натуральної шкіри (зокрема #), без внутрішньої 
устілки чи без захисної металевої пластинки 
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25.72.13-50.00 Ключі • Ключі, постачані окремо (зокрема грубо відлиті, 
ковані чи штамповані болванки, заготівки на #) з 
недорогоцінних металів 

25.72-13-50-00 Ключі • #, постачані окремо (зокрема грубо відлиті, 
ковані чи штамповані болванки, заготівки на 

ключі) з недорогоцінних металів 

25.73.30-33.00 Ключі • # гайкові ручні нерозвідні (зокрема гайкові 
ключі з торсіометрами), крім вороток 

25.73.30-33.00 Ключі • Ключі гайкові ручні нерозвідні (зокрема гайкові 
# з торсіометрами), крім вороток 

25.73.30-35.00 Ключі • # гайкові ручні розвідні (зокрема гайкові ключі з 
торсіометрами), крім вороток 

25.73.30-35.00 Ключі • Ключі гайкові ручні розвідні (зокрема гайкові # 

з торсіометрами), крім вороток 

25.72.14-30.00 Ключів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби до автотранспортних засобів (крім завіс, 
поворотних роликів, замків і #) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-40.00 Ключів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби для використання в будівлях (крім завіс, 
поворотних роликів, замків, #, дверних очків з 
оптичними елементами та дверних засувів, що їх 

відкривають за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-40.00 Ключів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби для використання в будівлях (крім завіс, 
поворотних роликів, замків, ключів, дверних 

очків з оптичними елементами та дверних 

засувів, що їх відкривають за допомогою #) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-50.00 Ключів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби до меблів (крім завіс, поворотних 

роликів, замків і #) з недорогоцінних металів 

25.73.30-37.00 Ключів • Головки змінні для гайкових # 

32.30.15-30.00 Ключки • # та інший інвентар для гольфу (зокрема м'ячі) 

18.14.10-10.00 Книг • Оправляння та оздоблювання # і подібних 

виробів (фальцювання, компонування, 

зшивання, склеювання, розрізання, накладання 

обкладинок) 

18.14.10-50.00 Книг • Оправляння та оздоблювання, зокрема 

оздоблювання друкованого паперу або картону, 

крім оздоблювання #, брошур, журналів, 

каталогів, зразків і рекламної літератури 
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28.99.11-10.00 Книг • Машини фальцювальні для # 

28.99.11-30.00 Книг • Машини комплектувальні та аркушепідбиральні 
для # 

28.99.11-50.00 Книг • Машини швейні/швацькі, проволокошвейні та 
скобозшивачі для #, зокрема для виготовляння 

картонних коробок чи подібних виробів (крім 

машин для скріплення (степлери) для 

конторського/офісного застосування, для 

виготовляння картонних коробок) 

28.99.11-90.00 Книг • Машини для оправляння #, інші 

18.12.14 Книг • Друкування #, географічних, гідрографічних або 

подібних карт усіх видів, репродукцій, 

креслеників і фотографій, поштових листівок 

17.23.13 Книги • Журнали реєстраційні, бухгалтерські #, 

швидкозшивачі, формуляри та інші канцелярські 
вироби, паперові чи картонні 

17.23.13-13.00 Книги • Журнали реєстраційні, бухгалтерські #, книги 

бланків ордерів і квитанцій, паперові чи 

картонні 

17.23.13-13.00 Книги • Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, # 

бланків ордерів і квитанцій, паперові чи 

картонні 

17.23.13-19.00 Книги • # для замовлень, книги адресні, книги телефонні 
та зошити з прописами, паперові чи картонні 
(крім щоденників) 

17.23.13-19.00 Книги • Книги для замовлень, # адресні, книги телефонні 
та зошити з прописами, паперові чи картонні 
(крім щоденників) 

17.23.13-19.00 Книги • Книги для замовлень, книги адресні, # телефонні 
та зошити з прописами, паперові чи картонні 
(крім щоденників) 

17.12.44 Книжечок • Папір сигаретний, крім паперу у формі # або 

трубок 

17.12.44-00.00 Книжечок • Папір сигаретний, крім паперу у формі # або 

трубок 

17.23.13-15.00 Книжки • # записні, блокноти для записів, блокноти-

пам'ятки, паперові чи картонні 

17.23.13-75.00 Книжки • Форми конторські багаточастинні нерозрізані, 
зокрема комплекти копіювальних прокладок з 
безвуглецевим копіювальним шаром і # 

17.23.13-79.00 Книжки • Форми конторські багаточастинні, зокрема 
форми окремими аркушами, комплекти 

копіювальних прокладок з безвуглецевим 
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копіювальним шаром і # (крім нерозрізаних 

форм) 

18.12.14-21.00 Книжки • Друкування книжок для дітей, # для малювання 

та розфарбовування 

18.12.14-35.00 Книжки • Друкування географічних, гідрографічних або 

подібних карт всіх видів у формі # 

18.12.14-42.00 Книжки • Друкування географічних, гідрографічних або 

подібних карт усіх видів, не у формі # 

18.12.14-07.00 Книжок • Друкування #, брошур, рекламних проспектів і 
подібної продукції, окремими аркушами 

18.12.14-14.00 Книжок • Друкування #, брошур, рекламних проспектів і 
подібної продукції (крім надрукованих 

окремими аркушами) 

18.12.14-21.00 Книжок • Друкування # для дітей, книжки для малювання 

та розфарбовування 

25.93.14 Кнопки • Цвяхи, оббивні цвяхи, креслярські #, скоби та 
подібні вироби 

25.93.14-10.00 Кнопки • # креслярські із заліза чи сталі (крім 

креслярських кнопок з міді або з мідними 

головками) 

25.93.14-80.00 Кнопки • Цвяхи, оббивні цвяхи, креслярські #, скоби та 
подібні вироби, інші 

32.99.23 Кнопки • #, застібки-заскочки, заклепки та їхні частини; 

ґудзики; застібки-змійки 

32.99.23-00.00 Кнопки • #, застібки-заскочки, заклепки та їхні частини; 

ґудзики; застібки-змійки 

25.93.14-10.00 Кнопок • Кнопки креслярські із заліза чи сталі (крім 

креслярських # з міді або з мідними головками) 

25.99.25-30.00 Кнопок • Гачки, петлі, петельки й подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, навісів, 

сумок, речей для подорожей та інших готових 

виробів (крім гаків з карабіном, заклепок, # до 

одягу та натискних кнопок) 

25.99.25-30.00 Кнопок • Гачки, петлі, петельки й подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, навісів, 

сумок, речей для подорожей та інших готових 

виробів (крім гаків з карабіном, заклепок, 

кнопок до одягу та натискних #) 

27.33.13-10.00 Коаксіальних • Штепселі та розетки на напругу не більше ніж 1 

кВ для # кабелів 

27.33.13-50.00 Коаксіальних • Штепселі та розетки на напругу не більше ніж 1 

кВ (крім призначених для # кабелів і друкованих 
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схем) 

27.32.12 Коаксіальні • Кабелі # та інші коаксіальні електричні 
провідники 

27.32.12 Коаксіальні • Кабелі коаксіальні та інші # електричні 
провідники 

27.32.12-00.00 Коаксіальні • Кабелі # та інші коаксіальні електричні 
провідники 

27.32.12-00.00 Коаксіальні • Кабелі коаксіальні та інші # електричні 
провідники 

17.12.78-20.00 Коаліном • Крафт-папір і картон, крейдовані # або іншими 

неорганічними речовинами з одного чи обох 

боків, у рулонах або в аркушах, чи у 

прямокутних аркушах (крім призначених для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності, паперу та картону, вибілених 

рівномірно по всій масі, у яких більше 95 мас. % 

загальної маси волокна становлять деревні 
волокна, одержані хімічним способом) 

17.12.79-70.00 Коаліном • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 

крейдований # або іншою неорганічною 

речовиною з одного чи обох боків, крім будь-

якого паперу та картону будь-якої графічної 
призначеності, багатошарового паперу та 
картону 

24.45.30-27.00 Кобальтовий • Штейн # та інші проміжні продукти металургії 
кобальту й вироби з нього (крім відходів і 
брухту), н. в. і. у. 

20.12.19-30.00 Кобальту • Оксиди та гідроксиди #, оксиди кобальту 

технічні 

20.12.19-30.00 Кобальту • Оксиди та гідроксиди кобальту, оксиди # 

технічні 

24.45.30-27.00 Кобальту • Штейн кобальтовий та інші проміжні продукти 

металургії # й вироби з нього (крім відходів і 
брухту), н. в. і. у. 

25.73.30-87.00 Ковадла • #, переносні горни, шліфувальні круги з рамами, 

з ручним або ножним урухомлювачем/приводом 

(крім шліфувальних каменів і подібних виробів, 

поданих окремо) 

25.99.29-31.00 Кованих • Драбини та сходні/стрем'янки, із заліза чи сталі 
(крім # і штампованих) 

25.99.29-37.00 Кованих • Вентилятори немеханічні, жолоби, гаки та 
подібні вироби із заліза чи сталі, що їх 

використовують у будівельній промисловості 
(крім # і штампованих) 



стор. 1283 з 1807  

25.99.29-41.00 Кованих • Заслінки перфоровані та подібні вироби зі 
сталевого чи залізного листа для фільтрування 

води на вході у дренажні системи (крім # і 
штампованих) 

25.72.13-50.00 Ковані • Ключі, постачані окремо (зокрема грубо відлиті, 
# чи штамповані болванки, заготівки на ключі) з 
недорогоцінних металів 

25.99.29-22.00 Ковані • Вироби із заліза чи сталі, # або штамповані, н. в. 

і. у. 

10.13.14 Ковбаси • # й подібні продукти з м'яса, м'ясних 

субпродуктів чи крові 

10.13.14-30.00 Ковбаси • # й подібні продукти з печінки й готові харчові 
продукти, виготовлені на основі печінки (крім 

готових страв) 

10.13.14-60.00 Ковбаси • # й подібні продукти з м'яса, м'ясних 

субпродуктів чи крові, готові харчові продукти, 

виготовлені на основі цих виробів (крім ковбас з 
печінки й готових страв) 

22.21.21-30.00 Ковбаси • Оболонки штучні ("шкірки" до #) із затверділих 

протеїнів або целюлозних матеріалів 

22.21.29-50.00 Ковбаси • Труби, трубки та шланги пластмасові (крім 

штучних оболонок, "шкірок" до #, жорстких та 
гнучких труб і трубок з тиском прориву не 

менше ніж 27,6 МПа) 

13.92.11 Ковдри • # та дорожні пледи, крім електричних ковдр 

13.92.11-30.00 Ковдри • # та дорожні пледи (крім електричних ковдр), з 
вовни чи тонкого волосу тварин 

13.92.11-50.00 Ковдри • # та дорожні пледи (крім електричних ковдр), із 
синтетичних волокон 

13.92.11-90.00 Ковдри • # та дорожні пледи (крім електричних ковдр), з 
текстильних матеріалів (крім виготовлених з 
вовни чи тонкого волосу тварин, із синтетичних 

волокон) 

13.92.24 Ковдри • # стьобані та перини, диванні подушки, пуфи, 

подушки, спальні мішки й подібні вироби, з 
пружинами, чи заповнені будь-якими 

матеріалами, чи виготовлені з поруватої ґуми чи 

пластмас 

13.92.24-93.00 Ковдри • Речі постільні, пір'яні чи пухові (зокрема # 

стьобані та перини, диванні подушки, пуфи, 

подушки), крім матраців, спальних мішків 

13.92.24-99.00 Ковдри • Речі постільні, заповнені іншими, ніж пір'я чи 

пух, матеріалами (зокрема стьобані # та перини, 
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диванні подушки, пуфи, подушки), крім 

матраців, спальних мішків 

32.30.11-50.00 Ковзанами • Ковзани та роликові ковзани (зокрема 

ковзанярські черевики з прикріпленими #); їхні 
частини 

32.30.11 Ковзани • Лижі та інше лижне спорядження, крім взуття; # 

та роликові ковзани; їхні частини 

32.30.11 Ковзани • Лижі та інше лижне спорядження, крім взуття; 

ковзани та роликові #; їхні частини 

32.30.11-50.00 Ковзани • # та роликові ковзани (зокрема ковзанярські 
черевики з прикріпленими ковзанами); їхні 
частини 

32.30.11-50.00 Ковзани • Ковзани та роликові # (зокрема ковзанярські 
черевики з прикріпленими ковзанами); їхні 
частини 

15.20.29 Ковзанів • Взуття спортивне інше, крім # і спеціального 

взуття для лиж 

15.20.29-00.00 Ковзанів • Взуття спортивне інше, крім # і спеціального 

взуття для лиж 

25.93.17-30.00 Ковзання • Ланцюги проти # із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями або інших 

виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну 

роль, сторожок дверей, оснащених ланцюгами, 

мірних (геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Ковзання • Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних 

ланцюгів, ланцюгів проти #, ланцюгів з 
розпірками та ланцюгів зі зварними ланками 

(ланцюгів до бензопил), або інших виробів, у 

яких ланцюги відіграють допоміжну роль, 

мірних (геодезичних) ланцюгів 

28.15.23 Ковзання • Корпуси вальниць/підшипників і 
вальниці/підшипники # до валів 

28.15.23-50.00 Ковзання • Корпуси вальниць/підшипників без умонтованих 

кулькових або роликових вальниць/ 

підшипників; вальниці/підшипники # до валів 

28.15.39-50.00 Ковзання • Частини трансмісій, кулачкових і колінчастих 

валів, вальниць/підшипників # до валів, 

зубчастих коліс, ходових кулькових і роликових 

ґвинтів, коробок передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт зчеплення валів, 

універсальних муфт 

32.30.11-50.00 Ковзанярські • Ковзани та роликові ковзани (зокрема # 

черевики з прикріпленими ковзанами); їхні 
частини 



стор. 1285 з 1807  

28.13.21-70.00 Ковзними • Помпи вакуумні роторні поршневі, з # лопатями, 

молекулярні; помпи типу Рутс; помпи дифузійні, 
кріогенні та адсорбційні 

24.51.11 Ковкого • Послуги щодо лиття # чавуну 

24.51.11-10.00 Ковкого • Лиття деталей наземних транспортних засобів, 

поршневих двигунів та інших механізмів і 
механічних пристроїв з # чавуну 

24.51.11-90.00 Ковкого • Лиття деталей з # чавуну для іншого 

використання 

24.51.30-50.00 Ковкого • Фітинги до труб і трубок з # чавуну 

14.19.41 Ковпаки • Форми капелюшні, заготівки та # для капелюхів, 

пласкі та циліндричні, з фетру, напівфабрикати 

капелюшні, плетені чи виготовлені сполученням 

смужок з будь-якого матеріалу 

14.19.41-30.00 Ковпаки • Форми капелюшні, заготівки та # для капелюхів 

з фетру, пласкі та циліндричні, зокрема 

циліндричні з поздовжнім розрізом 

(несформовані, без полів/крис) 

23.32.12 Ковпаки • Черепиця покрівельна, # для димарів, 

дефлектори, футеровка до димарів, архітектурні 
оздоби та інші будівельні керамічні вироби 

23.32.12-70.00 Ковпаки • Вироби будівельні з глини, невогнетривкі 
(зокрема # для димарів, дефлектори, футеровка 

та блоки до димарів, архітектурні оздоби, 

вентиляційні решітки, планки з глини), крім 

труб, водовідводів і подібних виробів типу ринв 

27.51.15 Ковпаки • Вентилятори, вентиляційні чи рециркуляційні 
витяжні # або шафи, побутові 

14.19.42-30.00 Ковпаків • Капелюхи та інші наголовні убори з фетру, 

виготовлені з капелюшних заготівок чи # і 
пласких заготівок 

22.22.19-20.00 Ковпачки • Накривки та # пластмасові до пляшок 

25.92.13 Ковпачки • Пробки корончасті та заглушки, # й накривки з 
недорогоцінних металів 

25.92.13-50.00 Ковпачки • Заглушки, затички, # та накривки зі свинцю, 

заглушки, затички, ковпачки та накривки з 
алюмінію, діаметром більше ніж 21 мм 

25.92.13-50.00 Ковпачки • Заглушки, затички, ковпачки та накривки зі 
свинцю, заглушки, затички, # та накривки з 
алюмінію, діаметром більше ніж 21 мм 

25.92.13-70.00 Ковпачки • Заглушки, затички, # та накривки з 
недорогоцінних металів (крім свинцевих, 

корончастих пробок, алюмінієвих затичок, 
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заглушок, ковпачків і накривок, діаметром 

більше ніж 21 мм) 

25.92.13-70.00 Ковпачків • Заглушки, затички, ковпачки та накривки з 
недорогоцінних металів (крім свинцевих, 

корончастих пробок, алюмінієвих затичок, 

заглушок, # і накривок, діаметром більше ніж 21 

мм) 

28.22.2 Ковші • #, грейфери, захвати та черпаки до кранів, 

екскаваторів і подібного устатковання 

28.22.20 Ковші • #, грейфери, захвати та черпаки до кранів, 

екскаваторів і подібного устатковання 

28.22.20-00.00 Ковші • #, грейфери, захвати та черпаки до кранів, 

екскаваторів і подібного устатковання 

28.91.11 Ковші • Конвертери, ливарні #, виливниці та ливарні 
машини; стани металопрокатні 

28.91.11-30.00 Ковші • Конвертери, ливарні #, виливниці та ливарні 
машини, призначені для використання в 

металургії чи ливарному виробництві 

28.91.12-30.00 Ковшів • Частини конвертерів, ливарних #, виливниць і 
ливарних машин, призначених для використання 

в металургії чи ливарному виробництві 

28.92.61-50.00 Ковшів • Частини землерийних машин, суднових дерик-

кранів, кранів, підіймальних пересувних ферм, 

крім #, лопаток, захватів, черпаків, відвалів (усіх 

типів устатковання для будівництва), частин 

бурильних або прохідницьких машин 

26.51.45-30.00 Коефіцієнтів • Прилади й апаратура із записувальним 

пристроєм для вимірювання чи перевіряння # 

підсилення (крім лічильників подання чи 

вироблення газу, рідин або електроенергії) 

26.51.45-55.00 Коефіцієнтів • Прилади й апаратура електронні без 
записувального пристрою для вимірювання чи 

перевіряння # підсилення (крім вимірювачів 

подання чи вироблення газу, рідини чи 

електроенергії) 

26.51.45-59.00 Коефіцієнтів • Прилади й апаратура неелектронні без 
записувального пристрою для вимірювання чи 

перевіряння # підсилення (крім мультиметрів і 
вольтметрів) 

23.13.13-50.00 Коефіцієнтом • Посуд столовий, кухонний з # лінійного 

розширення не більше ніж 5•10-6/К, в інтервалі 
температур від 0° C до 300° C (крім 

склокерамічного, зі свинцевого кришталю або із 
загартованого скла, умістин для пиття) 
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23.14.12-95.00 Кожухи • Вироби зі скловолокна, підкладки, # для 

ізолювання труб або трубок, інші 

10.11.45 Козенят • Шкури та шкурки кіз чи #, сирі 

10.11.45-00.00 Козенят • Шкури та шкурки кіз чи #, сирі 

15.11.42 Козенят • Шкіра зі шкур кіз або #, без волосяного покриву 

15.11.42-30.00 Козенят • Шкіра зі шкур кіз або #, без волосяного покриву, 

дублена чи додублена, але без подальшого 

оброблення (крім замші) 

15.11.42-50.00 Козенят • Шкіра зі шкур кіз або #, без волосяного покриву, 

вичинена під пергамент або додатково 

оброблена після дублення (крім замші, лакової 
шкіри, ламінованої лакової та металізованої 
шкіри) 

14.19.43 Козирки • Убори наголовні інші, крім наголовних ґумових 

або пластмасових уборів, захисних неголовних 

уборів, азбестових наголовних уборів; стрічки 

капелюшні, прокладки, підкладки, чохли, основи 

капелюшні та каркаси, # та зав'язки до 

наголовних уборів 

14.19.43-00.00 Козирки • Убори наголовні інші, крім наголовних ґумових 

або пластмасових уборів, захисних наголовних 

уборів, азбестових наголовних уборів; стрічки 

капелюшні, прокладки, підкладки, чохли, основи 

капелюшні та каркаси, # та зав'язки до 

наголовних уборів 

28.22.14-70.00 Козлових • Машини та механізми підіймальні, інші (крім 

мостових, баштових, перевантажувальних, #, 

портальних кранів або стрілових кранів на опорі, 
пересувних підіймальних ферм або портальних 

навантажувачів, самохідних машин) 

28.22.14-35.00 Козлові • Крани перевантажувальні, # та мостові 

10.11.14 Козлятина • #, свіжа чи охолоджена 

10.11.14-00.00 Козлятина • #, свіжа чи охолоджена 

28.94.12 Кокономотальні • Машини прядильні текстильні; машини 

тростильні; крутильні, мотальні чи # 

28.94.12-00.00 Кокономотальні • Машини прядильні текстильні; машини 

тростильні, крутильні, мотальні чи # 

10.41.28 Кокосова • Олія #, сира 

10.41.28-00.00 Кокосова • Олія #, сира 

10.41.58 Кокосова • Олія # та її фракції, рафінована, хімічно 

незмодифікована 

10.41.58-00.00 Кокосова • Олія # та її фракції, рафінована, хімічно 
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незмодифікована 

10.41.41-90.00 Кокосових • Макуха та інші тверді відходи й залишки, 

утворені після екстрагування олії та жирів з 
інших рослин (зокрема з насіння бавовнику, 

насіння льону, # горіхів, копри, пальмових 

горіхів чи ядер), крім соєвих бобів, насіння 

соняшнику, ріпаку чи кользи 

13.10.7 Кокосового • Пряжа з рослинних текстильних волокон, крім 

бавовни (зокрема з льону, джуту, # волокна та 
справжніх конопель); пряжа паперова 

19 Кокс • #, продукти нафтопереробляння та тверде 

паливо 

19.10.1 Кокс • # і напівкокс з кам'яного вугілля, лігніту й 

торфу; вугілля ретортне 

19.10.10 Кокс • # і напівкокс з кам'яного вугілля, лігніту й 

торфу; вугілля ретортне 

19.10.10-00.00 Кокс • # і напівкокс з кам'яного вугілля, лігніту й 

торфу; вугілля ретортне 

19.10.30 Кокс • Пек і пековий # 

19.10.30-00.00 Кокс • Пек і пековий # 

19.20.42 Кокс • # нафтовий; бітум нафтовий та інші залишки від 

переробляння мінеральних олив 

19.20.42-00.00 Кокс • # нафтовий; бітум нафтовий та інші залишки від 

переробляння мінеральних олив 

19.1 Коксопродукти • # 

19.10 Коксопродукти • # 

19.10.9 Коксопродуктів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

19.10.99 Коксопродуктів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

19.10.99-00.00 Коксопродуктів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

27.33.13-80.00 Колами • Пристрої інші, для з'єднань з електричними # чи 

всередині електричних кіл на напругу не більше 
ніж 1 кВ 

23.13.11-60.00 Колб • Вмістини скляні для напоїв і харчових продуктів 

номінальною місткістю менше ніж 2,5 л (крім 

пляшок, частково виготовлених зі шкіри або 

покритих шкірою, скловиробів побутової 
призначеності, # і посудин вакуумних) 

32.99.59-60.00 Колб • Термоси та інші вакуумні посудини, складені, з 
корпусом, та їхні частини (крім скляних #) 

28.99.39-20.00 Колбах • Машини для складання електричних і 
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електронних ламп, трубок або електронно-

променевих трубок чи газорозрядних ламп у 

скляних # 

28.99.52-30.00 Колбах • Частини для складання електричних і 
електронних ламп, трубок або електронно-

променевих трубок чи газорозрядних ламп у 

скляних #, для виробництва чи гарячого 

обробляння скла чи скляних виробів, крім форм 

для лиття скла 

23.13.14 Колби • # скляні для посудин Дюара чи для інших 

вакуумних посудин 

23.13.14-00.00 Колби • # скляні для посудин Дюара чи для інших 

вакуумних посудин 

23.19.21 Колби • # скляні відкриті для електричних ламп, 

електронно-променевих трубок або подібних 

виробів і їхні частини зі скла 

23.19.21-00.00 Колби • # скляні відкриті для електричних ламп, 

електронно-променевих трубок або подібних 

виробів і їхні частини зі скла 

14.31.1 Колготки • #, панчохи, гольфи, шкарпетки та інші 
панчішно-шкарпеткові вироби, трикотажні 

14.31.10 Колготки • #, панчохи, гольфи, шкарпетки та інші 
панчішно-шкарпеткові вироби, трикотажні 

14.31.10-33.00 Колготки • # та панчохи, трикотажні, із синтетичних 

волокон, з лінійною щільністю одиничної пряжі 
менше ніж 67 децитексів 

14.31.10-35.00 Колготки • # та панчохи, трикотажні, із синтетичних 

волокон, з лінійною щільністю одиничної пряжі 
не менше ніж 67 децитексів 

14.31.10-37.00 Колготки • # та панчохи, з текстилю (крім трикотажних, із 
синтетичних волокон) 

14.31.10-90.00 Колготок • Вироби панчішно-шкарпеткові та взуття, 

трикотажні (зокрема шкарпетки), крім жіночих 

панчіх і гольфів з лінійною щільністю менше 

ніж 67 децитексів, # та панчіх, взуття з 
прикріпленою підошвою 

17.23.13-80.00 Колекцій • Альбоми для зразків, #, марок або фотографій, 

паперові чи картонні 

28.15.9 Колес • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, зубчастих #, зубчастих 

передач і елементів механічних передач 

28.15.99 Колес • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, зубчастих #, зубчастих 
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передач і елементів механічних передач 

28.15.99-00.00 Колес • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, зубчастих #, зубчастих 

передач і елементів механічних передач 

33.12.13 Колес • Ремонтування та технічне обслуговування 

вальниць/підшипників, зубчастих #, зубчастих 

передач і елементів механічних передач 

33.12.13-00.00 Колес • Ремонтування та технічне обслуговування 

вальниць/підшипників, зубчастих #, зубчастих 

передач і елементів механічних передач 

28.11.22 Колеса • Турбіни гідравлічні та водяні # 

28.11.22-00.00 Колеса • Турбіни гідравлічні та водяні # 

28.15 Колеса • Вальниці/підшипники, зубчасті #, зубчасті 
передачі, елементи механічних передач 

28.15.2 Колеса • Вальниці/підшипники, зубчасті #, зубчасті 
передачі, елементи механічних передач, інші 

28.15.24 Колеса • # зубчасті та зубчасті передачі; ґвинти ходові 
кулькові чи роликові; коробки передач та інші 
пристрої перемикання швидкості 

29.32.30-40.00 Колеса • # ходові, їхні частини та приладдя до них 

29.32.30-67.00 Колеса • # рульові, рульові колонки та картери рульових 

механізмів; їхні частини 

30.92.30-30.00 Колеса • Частини рам, передніх вилок, гальм, гальмівних 

втулок заднього # з вільним ходом, втулкових 

гальм, кривошипного механізму педалей, 

зірочки заднього колеса з вільним ходом до 

двоколісних велосипедів, інших видів 

велосипедів без двигуна та візків 

30.92.30-30.00 Колеса • Частини рам, передніх вилок, гальм, гальмівних 

втулок заднього колеса з вільним ходом, 

втулкових гальм, кривошипного механізму 

педалей, зірочки заднього # з вільним ходом до 

двоколісних велосипедів, інших видів 

велосипедів без двигуна та візків 

28.13.14-55.00 Колесами • Помпи відцентрові з діаметром випускного 

патрубка більше 15 мм, одноступінчасті, з двома 

вхідними робочими #, моноблокові 

32.40.31 Колесах • Іграшки на # для катання дітей; коляски для 

ляльок 

32.40.31-00.00 Колесах • Іграшки на # для катання дітей; коляски для 

ляльок 

32.50.22-39.62 Колесах • Ходунки на # 
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28.92.25-50.00 Колесні • Навантажувачі одноківшові #, навантажувачі 
одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові 
фронтальні 

28.13.14-51.00 Колесом • Помпи відцентрові з діаметром випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, одноступінчасті, з 
одним вхідним робочим #, моноблокові 

28.13.14-53.00 Колесом • Помпи відцентрові з діаметром випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, одноступінчасті, з 
одним вхідним робочим #, інші 

16.10.1 Колій • Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або лущена, завтовшки 

більше ніж 6 мм; шпали дерев'яні до залізничних 

або трамвайних #, непросочені 

16.10.3 Колій • Деревина необроблена; шпали дерев'яні до 

залізничних або трамвайних #, просочені чи 

оброблені іншим способом 

16.10.10 Колій • Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або лущена, завтовшки 

більше ніж 6 мм; шпали дерев'яні до залізничних 

або трамвайних #, непросочені 

16.10.10-10.00 Колій • Шпали дерев'яні до залізничних і трамвайних #, 

непросочені 

16.10.32 Колій • Шпали дерев'яні до трамвайних або залізничних 

#, просочені 

16.10.32-00.00 Колій • Шпали дерев'яні до трамвайних або залізничних 

#, просочені 

22.29.91-50.00 Колій • Виготовляння пластмасових деталей до 

локомотивів або рухомого складу, до кріплень і 
арматури залізничних або трамвайних #, 

механічного устатковання для сигналізації, 
убезпечення або регулювання руху 

24.10.7 Колій • Профілі незамкнуті, шпунтові палі та 
конструктивні елементи залізничних і 
трамвайних #, зі сталі, гарячого обробляння 

24.10.75 Колій • Елементи конструктивні залізничних і 
трамвайних #, зі сталі 

24.10.75-00.00 Колій • Елементи конструктивні залізничних і 
трамвайних #, зі сталі 

25.62.10-13.00 Колій • Обробляння токарне металевих деталей виробів 

25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 25.99.29-58.00, 

25.93.13-60.00, 25.93.16-80.00, 25.93.17-70.00, 

25.99.29-55.00, 25.93.14-80.00 (вироби з 
алюмінію), залізничного та трамвайного 

рухомого складу та пристроїв кріплення 
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рейкових # 

25.94.11-15.00 Колій • Ґвинти та болти із заліза чи сталі, для кріплення 

конструкційних елементів рейкових #, інші 

30.20.31 Колій • Засоби транспортні, призначені для 

ремонтування й технічного обслуговування 

залізниць і трамвайних # 

30.20.31-00.00 Колій • Засоби транспортні, призначені для 

ремонтування й технічного обслуговування 

залізниць і трамвайних # 

30.20.40-70.00 Колій • Кріплення, арматура та устатковання механічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях; частини кріплень і арматури залізничних 

або трамвайних #, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

24.20.40-30.00 Коліна • #, вузли, муфти, втулки та інші фітинги нарізні 
для труб і трубок зі сталі (крім виливаних 

фітингів) 

24.20.40-50.00 Коліна • #, вузли, муфти, втулки та інші фітинги для 

зварювання встик для труб і трубок зі сталі (крім 

виливаних фітингів) 

24.20.40-73.00 Коліна • # й вузли для зварювання встик для труб і 
трубок зі сталі (крім виливаних фітингів) 

24.20.40-75.00 Коліна • Фітинги для зварювання встик для труб і трубок, 

інші # та вузли зі сталі (крім виливаних 

фітингів) 

24.42.26-70.00 Коліна • Фітинги для труб і трубок з алюмінію (зокрема 

муфти, # та втулки), крім фітингів з вентилями, 

кранами і клапанами, підвісок для підтримання 

труб, болтів, гайок 

24.44.26-50.00 Коліна • Фітинги для труб і трубок з міді й мідних 

сплавів, зокрема муфти, #, ніпелі, штуцери та 
втулки, крім болтів і гайок, використовуваних 

для складання чи кріплення труб і трубок, 

фітингів з кранами, клапанами 

25.99.29-63.00 Коліна • Пластини, листи та стрічки з олова, завтовшки 

більше ніж 0,2 мм, фольга з олова (з основою чи 

без основи на папері, картоні чи іншому 

подібному матеріалі), завтовшки не більше ніж 

0,2 мм (крім на основі); порошок і пластивці з 
олова; труби, трубки та фітинги до труб і трубок 
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(наприклад, муфти, # та втулки), з олова 

25.99.29-71.00 Коліна • Труби, трубки та фітинги до труб і трубок 

(наприклад, муфти, # та втулки), з цинку 

25.99.29-75.00 Коліна • Труби, трубки та фітинги до труб і трубок 

(наприклад, муфти, # та втулки), зі свинцю 

32.50.22-39.33 Колінний • Ортези на # суглоб 

32.50.22-39.34 Колінний-

гомілковостопний 

• Ортези на # суглоби-стопу 

32.50.22-39.73 Колінного • Засоби для захисту ділянки # суглоба чи 

нижньої кінцівки (зокрема наколінники) 

32.50.22-90.22 Колінного • Протези гомілки після ампутації нижче # 

суглоба 

32.50.22-90.23 Колінного • Протези стегна після ампутації вище # суглоба 

32.50.22-90.24 Колінному • Протези після вичленення в # суглобі 

28.15.39-50.00 Колінчастих • Частини трансмісій, кулачкових і # валів, 

вальниць/підшипників ковзання до валів, 

зубчастих коліс, ходових кулькових і роликових 

ґвинтів, коробок передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт зчеплення валів, 

універсальних муфт 

28.15.22 Колінчасті • Вали трансмісійні (зокрема кулачкові та #) і 
кривошипи 

28.15.22-30.00 Колінчасті • Кривошипи та # вали 

24.51.12-20.00 Колінчатих • Лиття деталей трансмісійних валів, # валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з 
кулястим графітом (крім деталей для корпусів 

роликових і кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.13-20.00 Колінчатих • Лиття деталей трансмісійних валів, # валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів із сірого 

чавуну (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.53.10-20.00 Колінчатих • Лиття деталей трансмісійних валів, # валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Колінчатих • Лиття деталей передавальних валів, # валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і 
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кулькових вальниць/підшипників) 

25.50.11-34.00 Колінчатих • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, # валів, кулачкових валів і 
кривошипів частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-52.00 Колінчатих • Пресування холодне сталевих частин 

передавальних валів, # валів, кулачкових валів і 
кривошипів 

25.50.12-20.00 Колінчатих • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 
штампування) сталевих частин передавальних 

валів, # валів, кулачкових валів, кривошипів, 

корпусів вальниць/підшипників та гладких валів 

(крім деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/ підшипників) 

26.51.52-35.00 Коліс • Витратоміри електронні (крім 

електролічильників, гідрометричних гребних #) 

26.51.52-55.00 Коліс • Витратоміри неелектронні (крім 

електролічильників, гідрометричних гребних #) 

28.11.32 Коліс • Частини гідравлічних турбін, водяних # (зокрема 

регулятори) 

28.11.32-00.00 Коліс • Частини гідравлічних турбін, водяних # (зокрема 

регулятори) 

28.15.24-50.00 Коліс • Коробки передач та інші пристрої перемикання 

швидкості до машин, наземних або водних 

транспортних засобів (крім зубчастих # і 
зубчастих передач) 

28.15.24-75.00 Коліс • Елементи трансмісій, інші (крім зубчастих # і 
зубчастих передач, ґвинтів ходових кулькових 

або роликових, коробок передач та інших 

пристроїв перемикання швидкості) 

28.15.33-50.00 Коліс • Частини трансмісій, кулачкових і колінчастих 

валів, вальниць/підшилників ковзання до валів, 

зубчастих #, ходових кулькових і роликових 

ґвинтів, коробок передач, гідротрансформаторів; 

маховиків, шківів, муфт і муфт зчеплення валів, 

універсальних муфт 
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30.92.20-90.04 Коліс • Крісла колісні з подвійним ручним керуванням 

від передніх # 

30.92.20-90.05 Коліс • Крісла колісні з подвійним ручним керуванням 

від задніх # 

28.13.24 Колісних • Компресори повітряні на # шасі для 

буксирування 

28.13.24-00.00 Колісних • Компресори повітряні на # шасі для 

буксирування 

28.30.23-90.00 Колісних • Трактори нові (крім сільськогосподарських і 
лісогосподарських #, керованих людиною, що 

йде поруч, тягачів колісних для напівпричепів, 

тягачів, використовуваних на залізничних 

платформах) 

28.30.23-90.00 Колісних • Трактори нові (крім сільськогосподарських і 
лісогосподарських колісних, керованих 

людиною, що йде поруч, тягачів # для 

напівпричепів, тягачів, використовуваних на 

залізничних платформах) 

28.92.21-30.00 Колісних • Бульдозери з неповоротним і поворотним 

відвалом гусеничні (крім #) 

28.30.23-30.00 Колісні • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, #, з потужністю двигуна 
більше ніж 59 кВт, але не більше від 75 кВт 
(крім тракторів, керованих людиною, що йде 
поруч)Ї 

28.30.23-50.00 Колісні • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, #, з потужністю двигуна 
більше ніж 75 кВт, але не більше від 90 кВт 
(крім тракторів, керованих людиною, що йде 
поруч) 

28.30.23-70.00 Колісні • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, #, з потужністю двигуна 
більше ніж 90 кВт (крім тракторів, керованих 

людиною, що йде поруч) 

28.92.21-50.00 Колісні • Бульдозери з неповоротним і поворотним 

відвалом # (крім бульдозерів для прокладання 

шляхів) 

30.92.20-30.01 Колісні • Крісла # з ручним керуванням, що їм надає руху 

супровідна особа 

30.92.20-90.01 Колісні • Крісла # з електричним 

урухомлювачем/приводом і ручним керуванням 

30.92.20-90.02 Колісні • Крісла # з електричним 

урухомлювачем/приводом та сервокеруванням 
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30.92.20-90.03 Колісні • Крісла # з одно- чи дворучним керуванням і 
важільним або механічним 

урухомлювачем/приводом 

30.92.20-90.04 Колісні • Крісла # з подвійним ручним керуванням від 

передніх коліс 

30.92.20-90.05 Колісні • Крісла # з подвійним ручним керуванням від 

задніх коліс 

30.92.20-90.06 Колісні • Крісла # з однобічним ручним керуванням без 
урухомлювача/привода 

30.92.20-90.07 Колісні • Крісла # з ножним керуванням 

30.92.20-90.08 Колісні • Крісла #, якими керує супровідна особа, з 
урухомлювачем/приводом, якому надає рух 

електричний двигун 

28.22.14-33.00 Колісному • Ферми підіймальні пересувні на # ходу та 

портальні навантажувачі 

31.00.11-55.00 Коліщатками • Сидіння поворотні, оббиті, з пристроєм 

регулювання висоти, зі спинкою й оснащені # чи 

полоззям (крім медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних сидінь, 

перукарських чи подібних крісел) 

31.00.11-59.00 Коліщатками • Сидіння поворотні, необбиті, з пристроєм 

регулювання висоти (крім сидінь з # чи 

полоззям, медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних сидінь, 

перукарських чи подібних крісел) 

27.90.7 Коліях • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на 

залізницях, трамвайних #, автомобільних 

дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.33-30.00 Коліях • Частини електричного сигналізаційного, 

убезпечувального устатковання для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних #, 

автомобільних дорогах або внутрішніх водних 

шляхах, майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.70 Коліях • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на 

залізницях, трамвайних #, автомобільних 

дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування: портових 

спорудах і летовищах 

27.90.70-10.00 Коліях • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на 
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залізницях та трамвайних # 

30.20.40-70.00 Коліях • Кріплення, арматура та устатковання механічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних #; 

частини кріплень і арматури залізничних або 

трамвайних колій, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

30.20.40-70.00 Коліях • Кріплення, арматура та устатковання механічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях; частини кріплень і арматури залізничних 

або трамвайних колій, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних #, 

дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

28.13.13-80.00 Коловратні • Помпи об'ємні ротаційні (зокрема 
перистальтичні, #, ґвинтові з одним ґвинтом), 

крім гідроустановок, шестеренчастих, лопатевих 

і ґвинтових помп 

16.29.11 Колодки • Інструменти, оправи та ручки до інструментів, 

частини і а ручки до мітел аби щіток, заготівки 

для виготовлення люльок, шевські # й розтяжки 

для взуття, з деревини 

16.29.11-30.00 Колодки • Інструменти, оправи та ручки до інструментів, 

частини та ручки до мітел або щіток; шевські # й 

розтяжки для взуття, з деревини 

29.32.30-20.00 Колодок • Гальма, гальмівні системи з підсилювачами та 

їхні частини (крім # і дисків гальмівних) 

20.13.51 Колоїди • Солі оксометалевих чи пероксометалевих 

кислот; # дорогоцінних металів 

20.13.21-20.00 Колоїдна • Сірка, сублімована чи осаджена; # сірка 

23.99.14 Колоїдний • Графіт штучний; графіт # або напівколоїдний; 

вироби з графіту чи інших форм вуглецю як 

напівфабрикати 

23.99.14-00.00 Колоїдний • Графіт штучний; графіт # або напівколоїдний; 

вироби з графіту чи інших форм вуглецю як 

напівфабрикати 

20.13.66 Колоїдної • Сірка, крім сублімованої, осадженої та # 

20.13.66-00.00 Колоїдної • Сірка, крім сублімованої, осадженої та # 
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29.32.30-67.00 Колонки • Колеса рульові, рульові # та картери рульових 

механізмів; їхні частини 

24.10.62-50.00 Колонок • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних # для буріння та 
бурових штанг) з нелегованої сталі іншої, ніж 

автоматна сталь 

24.10.66-50.00 Колонок • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних # для буріння та 
бурових штанг) з легованої сталі (іншої, ніж 

нержавка, інструментальна, кремніємарганцева, 
підшипникова та швидкорізальна сталь) 

28.21.14-30.00 Колосникових • Частини пічних пальників для рідинного палива, 

газу або розпиленого твердого палива, 

завантажників палива, механічних # решіток, 

механічних пристроїв для видаляння золи та 

подібних пристроїв 

28.21.11 Колосникові • Пальники пічні; завантажники палива та 

механічні # решітки; пристрої механічні для 

видаляння золи та подібні пристрої 

28.21.11-70.00 Колосникові • Завантажники палива (зокрема їхні механічні # 

решітки, механічні пристрої для видаляння золи 

та подібні пристрої) 

24.45.30-55.00 Колумбій • Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, 

індій, ніобій (#), реній і талій та вироби з цих 

металів, н. в. і. у.; відходи та брухт цих металів 

(крім берилія, хрому й талія) 

25.93.12 Колючий • Дріт # із заліза чи сталі; дріт кручений, троси, 

плетені шнури та подібні вироби з міді або 

алюмінію, крім електроізольованих 

25.93.12-30.00 Колючий • Дріт # та загорожі з колючого дроту, 

виготовлені зі сталі чи сталевого дроту 

24.34.11-30.00 Колючого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше ніж 

0,25 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), 
крім крученого дроту, # дроту для 

огороджування, спареного дроту, зубчатого 

дроту, ізольованого електричного проводу 

24.34.11-50.00 Колючого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 

0,25 мас. %, але менше від 0,6 мас. % вуглецю 

(зокрема гофрований дріт), крім крученого 

дроту, # дроту для огороджування, спареного 

дроту, зубчатого дроту, ізольованого 

електричного проводу 

24.34.11-70.00 Колючого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), 
крім крученого дроту, # дроту для 
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огороджування, спареного дроту, зубчатого 

дроту, ізольованого електричного проводу 

25.93.12-30.00 Колючого • Дріт колючий та загорожі з # дроту, виготовлені 
зі сталі чи сталевого дроту 

25.93.12-50.00 Колючого • Дріт кручений, троси, плетені шнури та подібні 
вироби з міді (крім електроізольованих, # дроту 

та неколючого подвійного вільнокрученого 

дроту для огорож, ізольованих електричного 

проводу та кабелів) 

25.93.12-70.00 Колючого • Дріт кручений, троси, плетені шнури та подібні 
вироби з алюмінію (крім електроізольованих, # 

дроту та неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, ізольованих 

електричного проводу та кабелів) 

30.91.1 Коляски • Мотоцикли та мотоциклетні # 

30.91.13 Коляски • Мотоцикли, н. в. і. у.; # мотоциклетні 

30.91.13-00.00 Коляски • Мотоцикли, н. в. і. у.; # мотоциклетні 

30.92 Коляски • Велосипеди двоколісні та інвалідні # 

30.92.2 Коляски • # інвалідні, крім частин і приладдя 

30.92.4 Коляски • # дитячі та їхні частини 

30.92.20 Коляски • # інвалідні, крім частин і приладдя 

30.92.20-30 Коляски • # інвалідні без механізму для пересування 

30.92.20-30.99 Коляски • # інвалідні без механізму для пересування, інші 

30.92.20-90 Коляски • # інвалідні з двигуном чи з механізмом для 

пересування 

30.92.20-90.99 Коляски • # інвалідні з двигуном або з механізмом для 

пересування, інші 

30.92.40 Коляски • # дитячі та їхні частини 

30.92.40-30.00 Коляски • # дитячі 

32.40.31 Коляски • Іграшки на колесах для катання дітей; # для 

ляльок 

32.40.31-00.00 Коляски • Іграшки на колесах для катання дітей; # для 

ляльок 

30.91.2 Колясок • Частини та приладдя до мотоциклів і 
мотоциклетних # 

30.91.20 Колясок • Частини та приладдя до мотоциклів і 
мотоциклетних # 

30.92.3 Колясок • Частини та приладдя до двоколісних 

велосипедів та інших видів велосипедів, без 
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двигуна; частини та приладдя до інвалідних # 

30.92.9 Колясок • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

двоколісних велосипедів та інвалідних # 

30.92.30 Колясок • Частини та приладдя до двоколісних 

велосипедів та інших видів велосипедів, без 
двигуна; частини та приладдя до інвалідних # 

30.92.30-70.00 Колясок • Частини та приладдя до інвалідних # 

30.92.40-50.00 Колясок • Частини до дитячих # 

30.92.99 Колясок • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

двоколісних велосипедів та інвалідних # 

30.92.99-00.00 Колясок • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

двоколісних велосипедів та інвалідних # 

10.41.41-70.00 Кользи • Макуха та інші тверді відходи й залишки, 

утворені після екстрагування олії та жирів з 
насіння ріпаку чи # 

10.41.41-90.00 Кользи • Макуха та інші тверді відходи й залишки, 

утворені після екстрагування олії та жирів з 
інших рослин (зокрема з насіння бавовнику, 

насіння льону, кокосових горіхів, копри, 

пальмових горіхів чи ядер), крім соєвих бобів, 

насіння соняшнику, ріпаку чи # 

10.41.26 Кользова • Олія ріпакова, # чи гірчична, сира 

10.41.26-00.00 Кользова • Олія ріпакова, # чи гірчична, сира 

10.41.56 Кользова • Олія рапсова, # й гірчична та її фракції, 
рафінована, хімічно незмодифікована 

10.41.56-00.00 Кользова • Олія рапсова, # й гірчична та її фракції, 
рафінована, хімічно незмодифікована 

13.20.20-14.00 Кольорів • Тканини бавовняні, не з пряжі різних #, з 
поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, 

для виготовлення одягу 

13.20.20-17.00 Кольорів • Тканини бавовняні, не з пряжі різних #, з 
поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, 

для виготовлення білизни господарсько-

побутової призначеності чи текстилю для 

оздоблення житла 

13.20.20-19.00 Кольорів • Тканини бавовняні, не з пряжі різних #, з 
поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, 

для технічного чи промислового використання 

(крім марлі, медичної марлі) 

13.20.20-72.00 Кольорів • Тканини бавовняні, із пряжі різних #, для 

виготовлення іншого одягу 

13.20.20-74.00 Кольорів • Тканини бавовняні, із пряжі різних #, для 
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виготовлення білизни господарсько-побутової 
призначеності чи текстилю для оздоблення 

житла 

13.20.20-79.00 Кольорів • Тканини бавовняні, із пряжі різних #, для 

технічного чи промислового використання 

13.20.-32-20.00 Кольорів • Тканини із синтетичних штапельних волокон, з 
умістом менше ніж 85 мас. % цих волокон, 

змішаних головним чином або винятково з 
бавовною (крім полотна з пряжі різних #) 

13.20.32-30.00 Кольорів • Тканини із синтетичних штапельних волокон, з 
умістом менше ніж 85 мас. % цих волокон, 

змішаних головним чином або винятково з 
бавовною, із пряжі різних # 

13.20.33-30.00 Кольорів • Тканини зі штучних штапельних волокон, не з 
пряжі різних # 

13.20.33-50.00 Кольорів • Тканини зі штучних штапельних волокон, з 
пряжі різних # 

20.12.21-70.00 Кольорових • Лаки кольорові; препарати, виготовлені на 
основі # лаків 

24.45.9 Кольорових • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # металів 

24.45.99 Кольорових • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # металів 

24.45.99-00.00 Кольорових • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # металів 

24.54 Кольорових • Послуги щодо лиття інших # металів 

24.54.1 Кольорових • Послуги щодо лиття інших # металів 

24.54.10 Кольорових • Послуги щодо лиття інших # металів 

24.54.10-10.00 Кольорових • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
# металів, крім легких металів (крім деталей до 

локомотивів і рухомого складу, портальних 

лісовозів, вантажних машин, обладнаних 

вантажопідіймальним або маніпуляційним 

устаткованням, сільськогосподарських і 
дорожніх котків, бульдозерів і подібних машин) 

24.54.10-20.00 Кольорових • Лиття деталей передавальних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з # металів, крім легких металів (крім 

деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-40.00 Кольорових • Лиття інших деталей поршневих двигунів і 
виробів машинобудування з # металів, крім 
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легких металів 

24.54.10-50.00 Кольорових • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв, виливаних з # металів, крім легких 

металів (крім деталей до поршневих двигунів) 

24.54.10-90.00 Кольорових • Лиття деталей іншої призначеності, з # металів, 

крім легких металів 

25.50.11-58.00 Кольорових • Пресування холодне частин з # металів ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.12-90.00 Кольорових • Штампування об'ємне частин з # металів 

ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання 

та механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.13-50.00 Кольорових • Формування з листового металу (# металів) 

частин виробів підтипів 25.99.12-17.00 - 

25.99.12-49.00, 25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 

підкатегорій 31.01.11, 31.01.12, 31.01.13, 

31.02.10, 31.09.11, 31.09.12, 31.09.13, 31.09.14, 

частин наземних і рейкових транспортних 

засобів 

25.50.13-70.00 Кольорових • Формування з листового металу (# металів) 

частин ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 

складаних металевих конструкцій 
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25.50.20-80.00 Кольорових • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних з # металів 

24.4 Кольорові • Метали дорогоцінні та інші # метали 

24.45 Кольорові • Метали #, інші 

24.45.3 Кольорові • Метали # інші та вироби з них; металокераміка; 

зола й залишки, з умістом металів або сполук 

металів 

24.45.30 Кольорові • Метали # інші та вироби з них; металокераміка; 

зола й залишки, з умістом металів або сполук 

металів 

26.40.20-40.00 Кольорові • Проектори телевізійні # 

26.40.34-40.00 Кольорові • Відеомонітори # з електронно-променевою 

трубкою 

26.40.34-60.00 Кольорові • Відеомонітори з пласким екраном, дисплеї 
рідиннокристалічні, плазмові без пристроїв 

настроювання (відеомонітори #) (крім 

обладнаних електронно-променевою трубкою) 

32.99.15 Кольорові • Олівці прості, # олівці, грифелі до олівців, 

пастелі, вугільні олівці для рисування, крейда 
для писання чи рисування та крейда для кравців 

32.99.15-10.00 Кольорові • Олівці прості та #, з грифелями у твердій 

оболонці (крім олівців для медичних, 

косметичних або гігієнічних цілей) 

32.99.15-30.00 Кольорові • Грифелі до олівців чорні чи # 

13.20.20-31.00 Кольору • Тканини бавовняні, з пряжі різного #, з 
поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, 

для виготовлення сорочок і блузок 

13.20.20-42.00 Кольору • Тканини бавовняні, не з пряжі різного #, з 
поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2, 

для виготовлення одягу 

13.20.20-44.00 Кольору • Тканини бавовняні, не з пряжі різного #, з 
поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2, 

для виготовлення білизни господарсько-

побутової призначеності чи текстилю для 
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оздоблення житла 

13.20.20-49.00 Кольору • Тканини бавовняні, не з пряжі різного #, з 
поверхневою щільністю більше ніж 200 г/м2, 

для технічного чи промислового використання 

13.20.20-60.00 Кольору • Тканини джинсові (денім), з поверхневою 

щільністю більше ніж 200 г/м2 (зокрема іншого, 

ніж блакитний, #) 

18.20.30-30.00 Командами • Тиражування магнітних стрічок із записаними 

даними чи #, що їх використовують у пристроях 

для автоматичного обробляння інформації (крім 

записів звуку чи зображення), завширшки не 

більше ніж 4 мм 

18.20.30-50.00 Командами • Тиражування магнітних стрічок із записаними 

даними чи #, що їх використовують у пристроях 

для автоматичного обробляння інформації (крім 

записів звуку чи зображення), завширшки 

більше ніж 4 мм 

18.20.30-70.00 Командами • Тиражування комп'ютерних носіїв із записаними 

даними або #, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім магнітних стрічок, записів 

звуку та зображення) 

28.30.59-15.00 Комбайни • # зернозбиральні 

28.30.59-45.00 Комбайни • # силосозбиральні (крім самохідних) 

28.30.59-60.00 Комбайни • # силосозбиральні самохідні 

28.30.59-75.00 Комбайни • # для збирання винограду 

28.30.59-30.00 Комбайнів • Машини для обмолоту сільськогосподарські 
(крім зернозбиральних #) 

28.30.59-90.00 Комбайнів • Машини збиральні (крім зернозбиральних #, 

машин для збирання коренеплодів або 

бульбоплодів, силосозбиральних комбайнів і 
комбайнів для збирання винограду) 

28.30.59-90.00 Комбайнів • Машини збиральні (крім зернозбиральних 

комбайнів, машин для збирання коренеплодів 

або бульбоплодів, силосозбиральних # і 
комбайнів для збирання винограду) 

28.30.59-90.00 Комбайнів • Машини збиральні (крім зернозбиральних 

комбайнів, машин для збирання коренеплодів 

або бульбоплодів, силосозбиральних комбайнів і 
# для збирання винограду) 

14.14.14 Комбінації • #, спідні спідниці, труси, панталони, нічні 
сорочки, піжами, домашні халати, пеньюари, 

купальні халати й подібні вироби, жіночі або 
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дівчачі, трикотажні 

14.14.14-50.00 Комбінації • #, спідниці спідні, жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.14.24 Комбінації • Майки та інші натільні фуфайки, #, спідні 
спідниці, труси, панталони, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 
халати й подібні вироби, жіночі або дівчачі, крім 

трикотажних 

14.14.24-50.00 Комбінації • # та спідниці спідні, жіночі або дівчачі (крім 

трикотажних) 

14.14.24-60.00 Комбінації • Майки та інші натільні фуфайки, #, труси, 

панталони, пеньюари, купальні халати, домашні 
халати, капоти й подібні вироби, жіночі або 

дівчачі, з бавовни (крім трикотажних) 

14.12.12 Комбінезони • Штани, # з нагрудником і шлейками, бриджі та 

шорти, чоловічі, виробничі та професійні 

14.12.12-50.00 Комбінезони • # з нагрудником і шлейками, чоловічі або 

хлопчачі, з бавовни чи хімічних волокон, 

виробничі чи професійні 

14.12.22 Комбінезони • Штани, # з нагрудником і шлейками, бриджі та 

шорти жіночі, виробничі та професійні 

14.12.22-50.00 Комбінезони • # з нагрудником і шлейками, жіночі або дівчачі, 
з бавовни чи хімічних волокон, виробничі чи 

професійні 

14.13.12 Комбінезони • Костюми, комплекти, піджаки (куртки), 

блейзери, штани, # з нагрудником і шлейками, 

бриджі та шорти, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні 

14.13.12-70.00 Комбінезони • Штани, бриджі, шорти, # з нагрудником і 
шлейками, чоловічі або хлопчачі, трикотажні 

14.13.14 Комбінезони • Костюми, комплекти, жакети (куртки), блейзери, 

сукні, спідниці, спідниці-штани, штани, # з 
нагрудником і шлейками, бриджі та шорти, 

жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.14-90.00 Комбінезони • Штани, бриджі, шорти, # з нагрудником і 
шлейками, жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.24 Комбінезони • Штани, # з нагрудником і шлейками, бриджі та 

шорти, чоловічі або хлопчачі, з текстильних 

тканин, не трикотажні 

14.13.24-49.00 Комбінезони • Штани, бриджі, шорти та # з нагрудником і 
шлейками, чоловічі або хлопчачі (крім 

виготовлених з вовни, бавовни та хімічних 

волокон, трикотажних) 

14.13.24-55.00 Комбінезони • # з нагрудником та шлейками, чоловічі або 
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хлопчачі (крім трикотажних, виробничих чи 

професійних) 

14.13.35 Комбінезони • Штани, # з нагрудником і шлейками, бриджі та 

шорти, жіночі або дівчачі, з текстильних тканин, 

крім трикотажних 

14.13.35-51.00 Комбінезони • # з нагрудником і шлейками, жіночі або дівчачі, 
з бавовни (крім трикотажних, виробничих чи 

професійних) 

14.13.35-63.00 Комбінезони • # з нагрудником та шлейками, жіночі або 

дівчачі, з текстилю (крім виготовлених з 
бавовни, трикотажних, виробничих чи 

професійних) та шорти, жіночі або дівчачі, з 
вовни чи тонкого волосу тварин (крім 

трикотажних) 

14.13.35-69.00 Комбінезони • Штани, бриджі, # з нагрудником та шлейками, 

жіночі або дівчачі, з текстилю (крім 

виготовлених з бавовни, вовни чи тонкого 

волосу тварин, хімічних волокон, трикотажних) 

27.51.28-10.00 Комбінованих • Електроплити кухонні, які мають принаймні 
духову шафу та панель з електронагрівальними 

елементами (крім # газоелектричних пристроїв) 

28.14.11-20.00 Комбінованих • Клапани редукційні із заліза чи сталі до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів 

(крім # з лубрикаторами чи фільтрами) 

28.14.11-40.00 Комбінованих • Клапани редукційні до труб, котлів, резервуарів, 

цистерн і подібних виробів (крім із заліза чи 

сталі, # з лубрикаторами чи фільтрами) 

28.41.32-20.00 Комбінованих • Машини різальні для обробляння металу, з 
числовим програмним керуванням (зокрема 
преси), крім # пробивальних та висікальних 

28.41.32-60.00 Комбінованих • Машини різальні для обробляння металу, без 
числового програмного керування (зокрема 
преси), крім # пробивальних та висікальних 

25.30.11-50.00 Комбіновані • Котли парогенерувальні (зокрема котли #), крім 

водогрійних котлів центрального опалення, 

здатних виробляти пару низького тиску), 

водотрубних котлів 

25.40.12-50.00 Комбіновані • Дробовики-рушниці, ґвинтівки, карабіни та 
зброя, яку заряджають з дула (зокрема рушниці 
для полювання на качок (рушниці для 

плоскодонок), # рушниці з взаємозамінним 

гладким і нарізним стволом, зброя спортивна, 

виконана у формі палиці), крім військової 
вогнепальної зброї 

26.20.13 Комбіновані • Машини автоматичного обробляння інформації 



стор. 1307 з 1807  

цифрові, що мають в одному корпусі принаймні 
центральний блок обробляння інформації, 
пристрої введення та виведення, # чи ні 

26.20.13-00.00 Комбіновані • Машини автоматичного обробляння інформації 
цифрові, що мають в одному корпусі принаймні 
центральний блок обробляння інформації, 
пристрої введення та виведення, # чи ні 

28.12.14-20.00 Комбіновані • Клапани пневматичні, # з фільтрами, 

регуляторами та лубрикаторами 

28.15.10-90.00 Комбіновані • Вальниці/підшипники роликові, інші (зокрема # 

кульково-роликові), крім роликових з конічними 

роликами, сферичних, голчастих 

28.41.32-40.00 Комбіновані • Машини пробивальні та висікальні для 

обробляння металу, з числовим програмним 

керуванням (зокрема преси, # пробивальні та 
висікальні машини) 

28.41.32-80.00 Комбіновані • Машини пробивальні та висікальні для 

обробляння металу, без числового програмного 

керування (зокрема преси, # пробивальні та 

висікальні машини) 

28.95.11-33.00 Комбіновані • Верстати # рулонні поздовжньо-різальні та 
перемотувальні для паперу й картону (крім 

верстатів і апаратів різальних для плівок) 

18.12.12-50.00 Комерційних • Друкування # рекламних матеріалів (крім 

торгових каталогів) 

14.39.10-53.00 Коміром-стійкою • Джемпери та пуловери легкі тонков'язані з 
коміром-шалькою, # чи коміром-хомутиком, з 
бавовни 

14.39.10-55.00 Коміром-стійкою • Джемпери та пуловери легкі тонков'язані з 
коміром-шалькою, # чи коміром-хомутиком, з 
хімічних волокон 

14.39.10-61.00 Коміром-стійкою • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з бавовни 

(крім легких тонков'язаних джемперів і 
пуловерів з коміром-шалькою, # чи коміром-

хомутиком) 

14.39.10-62.00 Коміром-стійкою • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани жіночі або дівчачі, з бавовни (крім 

легких тонков'язаних джемперів та пуловерів з 
коміром-шалькою, # чи коміром-хомутиком) 

14.39.10-71.00 Коміром-стійкою • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з хімічних 

волокон (крім легких тонков'язаних джемперів і 
пуловерів з коміром-шалькою. # чи коміром-

хомутиком) 
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14.39.10-72.00 Коміром-стійкою • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, жіночі або дівчачі, з хімічних 

волокон (крім легких тонков'язаних джемперів і 
пуловерів з коміром-шалькою, # чи коміром-

хомутиком) 

14.39.10-53.00 Коміром-хомутиком • Джемпери та пуловери легкі тонков'язані з 
коміром-шалькою, коміром-стійкою чи #, з 
бавовни 

14.39.10-55.00 Коміром-хомутиком • Джемпери та пуловери легкі тонков'язані з 
коміром-шалькою, коміром-стійкою чи #, з 
хімічних волокон 

14.39.10-61.00 Коміром-хомутиком • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з бавовни 

(крім легких тонков'язаних джемперів і 
пуловерів з коміром-шалькою, коміром-стійкою 

чи #) 

14.39.10-62.00 Коміром-хомутиком • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани жіночі або дівчачі, з бавовни (крім 

легких тонков'язаних джемперів та пуловерів з 
коміром-шалькою, коміром-стійкою чи #) 

14.39.10-71.00 Коміром-хомутиком • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з хімічних 

волокон (крім легких тонков'язаних джемперів і 
пуловерів з коміром-шалькою, коміром-стійкою 

чи #) 

14.39.10-72.00 Коміром-хомутиком • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, жіночі або дівчачі, з хімічних 

волокон (крім легких тонков'язаних джемперів і 
пуловерів з коміром-шалькою, коміром-стійкою 

чи #) 

14.39.10-53.00 Коміром-шалькою • Джемпери та пуловери легкі тонков'язані з #, 

коміром-стійкою чи коміром-хомутиком, з 
бавовни 

14.39.10-55.00 Коміром-шалькою • Джемпери та пуловери легкі тонков'язані з #, 

коміром-стійкою чи коміром-хомутиком, з 
хімічних волокон 

14.39.10-61.00 Коміром-шалькою • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з бавовни 

(крім легких тонков'язаних джемперів і 
пуловерів з #, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 

14.39.10-62.00 Коміром-шалькою • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани жіночі або дівчачі, з бавовни (крім 

легких тонков'язаних джемперів та пуловерів з 
#, коміром-стійкою чи коміром-хомутиком) 
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14.39.10-71.00 Коміром-шалькою • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, чоловічі або хлопчачі, з хімічних 

волокон (крім легких тонков'язаних джемперів і 
пуловерів з #, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 

14.39.10-72.00 Коміром-шалькою • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, жіночі або дівчачі, з хімічних 

волокон (крім легких тонков'язаних джемперів і 
пуловерів з #, коміром-стійкою чи коміром-

хомутиком) 

18.20.10-70.00 Компакт-дисках • Тиражування звукових записів на # 

26.51.66-50.00 Компаратори • Інструменти, прилади та машини електронні для 

вимірювання чи перевіряння геометричних 

параметрів (зокрема #, координатно-

вимірювальні машини) 

26.51.11 Компаси • # для визначання напрямку; прилади та 

інструменти навігаційні інші 

26.51.11-20.00 Компаси • # для визначання напрямку (зокрема магнітні, 
гіроскопічні, нактоузні та для визначання 

положення) 

26.51.11-50.00 Компасів • Прилади та інструменти для аеронавігації та 

космічної навігації (крім #) 

26.51.11-80.00 Компасів • Прилади та інструменти для навігації (зокрема 
для морської й річкової навігації), крім 

аеронавігації та космічної навігації, # 

26.51.12-35.00 Компасів • Інструменти й апаратура електронні 
метеорологічної, гідрологічної та геофізичної 
призначеності (крім #) 

26.51.12-70.00 Компасів • Інструменти та прилади топографічні (зокрема 

фотограмметричні), гідрографічні, 
океанографічні, гідрологічні, метеорологічні та 
геофізичні (крім нівелірів і #), неелектронні; 
далекоміри неелектронні 

13.10.81 Комплексна • Пряжа з хімічних монониток, # чи 

багатокручена (крім ниток для шиття, пряжі з 
високоміцних ниток з поліамідів, поліефірів чи 

віскози), не розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з хімічних монониток (крім ниток для 

шиття), розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.81-10.00 Комплексна • Пряжа # чи багатокручена, із синтетичних 

монониток, не розфасована для роздрібної 
торгівлі 

13.10.81-30.00 Комплексна • Пряжа # чи багатокручена, зі штучних 

монониток, не розфасована для роздрібної 
торгівлі (крім ниток для шиття) 
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13.20.31 Комплексних • Тканини із синтетичних # ниток і штучних 

комплексних ниток 

13.20.31 Комплексних • Тканини із синтетичних комплексних ниток і 
штучних # ниток 

13.20.31-30.00 Комплексних • Тканини із хімічних # ниток, виготовлені з 
високоміцних ниток, стрічкових чи подібних 

ниток (зокрема з нейлону, інших поліамідів, 

поліефіру, віскози) 

13.20.31-50.00 Комплексних • Тканини із синтетичних # ниток (крім 

виготовлених з високоміцних ниток чи 

стрічкових і подібних ниток) 

13.20.31-70.00 Комплексних • Тканини зі штучних # ниток (крім виготовлених 

з високоміцних ниток) 

13.30.11-25.00 Комплексних • Фарбування синтетичних # ниток (крім ниток 

для шиття) 

13.30.11-26.00 Комплексних • Фарбування штучних # ниток (крім ниток для 

шиття) 

13.30.12-50.00 Комплексних • Вибілювання тканин із синтетичних # ниток чи 

із синтетичних волокон 

13.30.12-60.00 Комплексних • Вибілювання тканин зі штучних # ниток чи зі 
штучних волокон 

13.30.13-50.00 Комплексних • Фарбування тканин із синтетичних # ниток чи із 
синтетичних волокон 

13.30.13-60.00 Комплексних • Фарбування тканин зі штучних # ниток чи зі 
штучних волокон 

13.30.14-50.00 Комплексних • Нанесення малюнків на тканинах із 
синтетичних# ниток чи із синтетичних волокон 

13.30.14-60.00 Комплексних • Нанесення малюнків на тканинах зі штучних # 

ниток чи зі штучних волокон 

13.30.19-50.00 Комплексних • Обробляння кінцеве тканин із синтетичних # 

ниток чи із синтетичних волокон (крім 

вибілювання, фарбування, нанесення малюнків) 

13.30.19-60.00 Комплексних • Обробляння кінцеве тканин зі штучних # ниток 

чи зі штучних волокон (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

20.13.62-80.00 Комплексних • Солі неорганічних кислот або пероксокислот 
(крім азидів і подвійних чи # силікатів) 

29.31.10 Комплект • Комплект приводів до свічок запалювання та # 

провидів інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 

32.40.39-20.00 Комплектах • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
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іграшки у наборах або # (крім наборів для 

складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим моторчиком; 

зброя іграшкова 

14.12.11 Комплекти • #, піджаки (куртки) і блейзери, чоловічі або 

хлопчачі, виробничі та професійні 

14.12.11-20.00 Комплекти • #, чоловічі або хлопчачі, з бавовни чи хімічних 

волокон, виробничі та професійні 

14.12.21 Комплекти • #, жакети (куртки) і блейзери, жіночі або дівчачі, 
виробничі та професійні 

14.12.21-20.00 Комплекти • #, жіночі або дівчачі, з бавовни чи хімічних 

волокон, виробничі чи професійні 

14.13.12 Комплекти • Костюми, #, піджаки (куртки), блейзери, штани, 

комбінезони з нагрудником І шлейками, бриджі 
та шорти, чоловічі або хлопчачі, трикотажні 

14.13.12-60.00 Комплекти • Костюми та #, чоловічі або хлопчачі, трикотажні 

14.13.14 Комплекти • Костюми, #, жакети (куртки), блейзери, сукні, 
спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 
нагрудником і шлейками, бриджі та шорти, 

жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.14-60.00 Комплекти • Костюми та #, жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.22 Комплекти • Костюми та #, чоловічі або хлопчачі, з 
текстильних тканин, не трикотажні 

14.13.22-20.00 Комплекти • #, чоловічі або хлопчачі (крім трикотажних) 

14.13.32 Комплекти • Костюми та #, жіночі або дівчачі, з текстильних 

тканин, крім трикотажних 

14.13.32-20.00 Комплекти • #, жіночі або дівчачі з текстильних тканин (крім 

трикотажних) 

17.23.13-75.00 Комплекти • Форми конторські багаточастинні нерозрізані, 
зокрема # копіювальних прокладок з 
безвуглецевим копіювальним шаром і книжки 

17.23.13-79.00 Комплекти • Форми конторські багаточастинні, зокрема 
форми окремими аркушами, # копіювальних 

прокладок з безвуглецевим копіювальним 

шаром і книжки (крім нерозрізаних форм) 

22.23.19-50.00 Комплекти • Фітинги та кріпильні #, призначені для 

постійного встановлення, пластмасові 

26.40.42 Комплекти • Гучномовці; телефони наголовні, навушники та 
#; що складаються з мікрофона й гучномовця 

26.40.42-37.00 Комплекти • # гучномовців, умонтовані в один корпус 
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(зокрема рами та шафи, призначені для 

встановлювання гучномовців) 

26.40.42-70.00 Комплекти • Телефони наголовні та навушники (зокрема з 
мікрофоном, #, що складаються з мікрофону та 

одного чи більше гучномовців), крім 

шлемофонів, телефонних апаратів, 

безпроводових мікрофонів з передавачем, 

слухових апаратів 

26.40.43 Комплекти • Підсилювачі звукових частот електричні; # 

звукопідсилювальні електричні 

26.40.43-70.00 Комплекти • # звукопідсилювальні електричні (зокрема 

системи з мікрофоном і гучномовцем для 

публічних виступів) 

28.49.22-30.00 Комплекти • Пристрої затискальні та арматура спеціальної 
призначеності; # стандартних затискальних 

пристроїв і складників арматури до верстатів і 
ручних інструментів 

29.31.1 Комплекти • # проводів до свічок запалювання та комплекти 

проводів інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 

29.31.1 Комплекти • Комплекти проводів до свічок запалювання та # 

проводів інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 

29.31.10 Комплекти • # проводів до свічок запалювання та комплекти 

проводів інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 

29.31.10-00.00 Комплекти • # проводів до свічок запалювання та комплекти 

проводів інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 

29.31.10-00.00 Комплекти • Комплекти проводів до свічок запалювання та # 

проводів інших типів, призначені для 

використання в наземних, повітряних і водних 

транспортних засобах 

28.49.22-50.00 Комплектів • Пристрої для кріплення оброблюваних деталей 

до токарних верстатів (крім затискальних 

пристроїв і арматури спеціальної призначеності; 
# стандартних затискальних пристроїв і 
складників арматури) 

28.49.22-70.00 Комплектів • Пристрої для кріплення оброблюваних деталей 

до верстатів і ручних інструментів (крім 

затискальних пристроїв і арматури спеціальної 



стор. 1313 з 1807  

призначеності; # стандартних затискальних 

пристроїв і складників арматури, пристроїв для 

кріплення оброблюваних деталей до токарних 

верстатів) 

29.32.9 Комплектів • Послуги щодо складання частин і приладдя до 

моторних транспортних засобів, н. в. і. у.; 

послуги підрядників щодо складання повних 

конструктивних # до моторних транспортних 

засобів у процесі виробництва; роботи 

субпідрядні як частина виробництва інших 

частин і приладдя до моторних транспортних 

засобів 

29.32.91 Комплектів • Послуги підрядників щодо складання повних 

конструктивних # до моторних транспортних 

засобів у процесі виробництва 

29.32.91-00.00 Комплектів • Послуги підрядників щодо складання повних 

конструктивних # до моторних транспортних 

засобів у процесі виробництва 

28.99.11-30.00 Комплектувальні • Машини #та аркушепідбиральні для книг 

32.50.23-00.01 Комплектувальні • Вироби # до ортезів на хребет 

32.50.23-00.02 Комплектувальні • Вироби # до ортезів на верхні кінцівки 

32.50.23-00.03 Комплектувальні • Вироби # до ортезів на нижні кінцівки 

32.50.23-00.04 Комплектувальні • Вироби # до протезів верхніх кінцівок 

32.50.23-00.05 Комплектувальні • Вироби # до протезів нижніх кінцівок 

32.50.22-39.74 Композиції • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки 

(зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок; вкладки з силіконової # для кукс 

верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення протезів 

молочної залози 

15.11.5 Композиційна • шкіра зі шкур інших тварин; шкіра # на основі 
натуральної шкіри 

15.11.52 Композиційна • Шкіра # на основі натуральної шкіри чи 

шкіряних волокон 

15.11.52-00.00 Композиційна • Шкіра # на основі натуральної шкіри чи 

шкіряних волокон 

27.90.60-80.00 Композиційні • Резистори постійні вуглецеві, # чи плівкові (крім 

нагрівальних резисторів і фоторезисторів); 

резистори змінні електричні (зокрема реостати, 

потенціометри), крім змінних дротових і 
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нагрівальних резисторів 

14.11.1 Композиційної • Одяг з натуральної або # шкіри 

14.11.10 Композиційної • Одяг з натуральної або # шкіри 

14.11.10-00.00 Композиційної • Одяг з натуральної або # шкіри 

14.19.31 Композиційної • Аксесуари одягу з натуральної чи # шкіри, крім 

спортивних рукавичок 

14.19.31-75.00 Композиційної • Рукавички, рукавиці та мітенки з натуральної чи 

# шкіри (крім спортивних, захисних для всіх 

професій) 

14.19.31-80.00 Композиційної • Пояси, паски та патронташі з натуральної чи # 

шкіри 

14.19.31-90.00 Композиційної • Аксесуари одягу, з натуральної чи # шкіри (крім 

рукавичок, рукавиць і мітенок, поясів; пасків і 
патронташів) 

15.12.12 Композиційної • Вироби дорожні з натуральної чи # шкіри, 

пластмасових листів, текстильних матеріалів, 

вулканізованої фібри чи картону, набори 

дорожні для особистої гігієни, шиття або 

чищення взуття чи одягу 

15.12.12-10.00 Композиційної • Валізи, сумки-чохли на одяг, косметички, кейси 

на ділові папери, ранці шкільні й подібні 
вироби, з натуральної шкіри, # шкіри, лакової 
шкіри, пластмаси, текстильних матеріалів, 

алюмінію чи інших матеріалів 

15.12.12-20.00 Композиційної • Сумки-чемоданчики дорожні, з натуральної 
шкіри, # шкіри, лакової шкіри, пластмасових 

листів, текстильних матеріалів чи інших 

матеріалів (зокрема вироби без ручок) 

15.12.19 Композиційної • Вироби з натуральної чи # шкіри інші (зокрема 

вироби, використовувані в машинах або 

механічних пристроях, чи для інших технічних 

цілей), н. в. і. у. 

15.12.19-30.00 Композиційної • Вироби з натуральної чи # шкіри, 

використовувані в машинах або механічних 

пристроях, чи для інших технічних цілей 

15.12.19-60.00 Композиційної • Вироби з натуральної чи # шкіри, н. в. і. у. 

32.99.11-30.00 Композиційної • Рукавички, рукавиці та мітенки захисні для всіх 

професій, з натуральної чи # шкіри 

18.14.10-10.00 Компонування • Оправляння та оздоблювання книг і подібних 

виробів (фальцювання, #, зшивання, 

склеювання, розрізання, накладання 

обкладинок) 



стор. 1315 з 1807  

18.14.10-30.00 Компонування • Оправляння та оздоблювання брошур, журналів, 

каталогів, зразків і рекламної літератури, 

зокрема фальцювання, #, зшивання, склеювання, 

розрізання, накладання обкладинок 

28.11.13 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням, інші 

28.11.13-11.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) тягові 
суднові потужністю не більше ніж 200 кВт 

28.11.13-15.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) тягові 
суднові потужністю більше ніж 200 кВт, але не 

більше від 1000 кВт 

28.11.13-19.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) тягові 
суднові потужністю більше ніж 1000 кВт 

28.11.13-20.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) для 

рейкового транспорту 

28.11.13-31.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю не 
більше ніж 15 кВт 

28.11.13-33.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 15 кВт, але не більше від 30 кВт 

28.11.13-35.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 30 кВт, але не більше від 50 кВт 

28.11.13-37.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 50 кВт, але не більше від 100 кВт 

28.11.13-53.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 100 кВт, але не більше від 200 кВт 

28.11.13-55.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 200 кВт, але не більше від 300 кВт 

28.11.13-57.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) 
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промислової призначеності потужністю більше 
ніж 300 кВт, але не більше від 500 кВт 

28.11.13-73.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 500 кВт, але не більше від 1000 кВт 

28.11.13-75.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням (дизелі чи напівдизелі) 
промислової призначеності потужністю більше 
ніж 1000 кВт 

29.10.13 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням до моторних транспортних 

засобів 

29.10.13-00.00 Компресійним • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з # 

запалюванням до моторних транспортних 

засобів 

29.10.23 Компресійним • Автомобілі з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з # запалюванням 

(дизелем або напівдизелем), нові 

29.10.23-53.00 Компресійним • Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з # запалюванням 

(дизелем або напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 1500 см3, але не більше від 

2500 см3 

29.10.23-55.00 Компресійним • Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з # запалюванням 

(дизелем або напівдизелем), з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 2500 см3 

29.10.41-40.00 Компресійним • Автомобілі вантажні з двигуном внутрішнього 

згоряння поршневим, з # запалюванням (дизелем 

або напівдизелем), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т (крім 

автомобілів-самоскидів, призначених для 

використання на бездоріжжі) 

29.10.41 Компресійним • Автомобілі вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з # запалюванням 

(дизелем або напівдизелем), нові 

27.51.11-33.00 Компресійні • Холодильники побутові (зокрема абсорбційні 
електричні; #), крім умонтованих 

27.51.11-35.00 Компресійні • Холодильники # змонтовані 

22.13.28-90.00 Компресори • # з кривошипно-шатунним механізмом об'ємні з 
надлишковим робочим тиском більше ніж 15 

бар, продуктивністю більше ніж 120 м3 на 
годину 
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28.13 Компресори • Помпи інші та # 

28.13.2 Компресори • Помпи повітряні чи вакуумні; # повітряні чи 

інші газові 

28.13.23 Компресори • # для холодильного устатковання 

28.13.23-00.00 Компресори • # для холодильного устатковання 

28.13.24 Компресори • # повітряні на колісних шасі для буксирування 

28.13.24-00.00 Компресори • # повітряні на колісних шасі для буксирування 

28.13.26 Компресори • # об'ємні з кривошипно-шатунним механізмом 

28.13.26-30.00 Компресори • # з кривошипно-шатунним механізмом об'ємні з 
надлишковим робочим тиском не більше ніж 15 

бар, продуктивністю не більше ніж 60 м3 на 

годину 

28.13.26-50.00 Компресори • # з кривошипно-шатунним механізмом об'ємні з 
надлишковим робочим тиском ке більше ніж 15 

бар, продуктивністю більше ніж 60 м3 на годину 

28.13.26-70.00 Компресори • # з кривошипно-шатунним механізмом об'ємні з 
надлишковим робочим тиском більше ніж 15 

бар, продуктивністю не більше ніж 120 м3 на 

годину 

28.13.27 Компресори • # об'ємні роторні одновальні чи багатовальні 

28.13.27-30.00 Компресори • # об'ємні роторні одновальні 

28.13.27-53.00 Компресори • # об'ємні роторні багатовальні гвинтові 

28.13.27-55.00 Компресори • # об'ємні роторні багатовальні (крім ґвинтових) 

28.13.28 Компресори • #, інші 

28.13.28-00.00 Компресори • #, інші 

28.13.3 Компресорів • Частини помп і # 

28.13.9 Компресорів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

помп і # 

28.13.32 Компресорів • Частини повітряних або вакуумних помп, 

повітряних або газових #, вентиляторів, 

витяжних шаф 

28.13.32-00.00 Компресорів • Частини повітряних або вакуумних помп, 

повітряних або газових #, вентиляторів, 

витяжних шаф 

28.13.99 Компресорів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

помп і # 

28.13.99-00.00 Компресорів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

помп і # 

33.12.12 Компресорів • Ремонтування та технічне обслуговування 
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гідравлічного чи пневматичного силового 

устатковання, інших помп, #, кранів і клапанів 

33.12.12-10.00 Компресорів • Ремонтування та технічне обслуговування 

гідравлічного чи пневматичного силового 

устатковання, інших помп, # 

33.20.29-20.00 Компресорів • Монтування помп і # 

26 Комп'ютери • #, електронні й оптичні вироби 

26.2 Комп'ютери • # та периферійні пристрої 

26.20 Комп'ютери • # та периферійні пристрої 

26.20.11 Комп'ютери • Машини автоматичного обробляння інформації 
переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема 
лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові 
персональні та подібні # 

26.20.11-00.00 Комп'ютери • Машини автоматичного обробляння інформації 
переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема 
лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові 
персональні та подібні # 

26.20.9 Комп'ютерів • Послуги щодо виробництва # і периферійних 

пристроїв; роботи субпідрядні як частина 

виробництва комп'ютерів і периферійних 

пристроїв 

26.20.9 Комп'ютерів • Послуги щодо виробництва комп'ютерів і 
периферійних пристроїв; роботи субпідрядні як 

частина виробництва # і периферійних пристроїв 

26.20.91 Комп'ютерів • Послуги щодо виробництва # і периферійних 

пристроїв 

26.20.91-00.00 Комп'ютерів • Послуги щодо виробництва # і периферійних 

пристроїв 

26.20.99 Комп'ютерів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
периферійних пристроїв 

26.20.99-00.00 Комп'ютерів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
периферійних пристроїв 

28.23 Комп'ютерів • Машини та устатковання конторські/офісні 
(крім # і периферійних пристроїв) 

28.23.9 Комп'ютерів • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і бухгалтерських машин; 

роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних машин і устатковання 

(крім # і периферійних пристроїв) 

28.23.91 Комп'ютерів • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і бухгалтерських машин 

(крім # і периферійних пристроїв) 
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28.23.91-00.00 Комп'ютерів • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і бухгалтерських машин 

(крім # і периферійних пристроїв) 

28.23.99 Комп'ютерів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних машин і устатковання 

(крім # і периферійних пристроїв) 

28.23.99-00.00 Комп'ютерів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних машин і устатковання 

(крім # і периферійних пристроїв) 

33.12.16 Комп'ютерів • Ремонтування та технічне обслуговування 

конторських/офісних машин та устатковання 

(крім # і периферійних пристроїв) 

33.12.16-00.00 Комп'ютерів • Ремонтування та технічне обслуговування 

конторських/офісних машин та устатковання 

(крім # і периферійних пристроїв) 

18.20.30-70.00 Комп'ютерних • Тиражування # носіїв із записаними даними або 

командами, що їх використовують у пристроях 

для автоматичного обробляння інформації (крім 

магнітних стрічок, записів звуку та зображення) 

26.30.23-20.00 Комутації • Пристрої для приймання, перетворювання та 

передавання чи відновлювання голосу, 

зображень чи інших даних, зокрема апаратура 
для # та маршрутизації 

27.12.1 Комутації • Апаратура електрична для # чи захисту 

електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В 

27.12.2 Комутації • Апаратура електрична для # чи захисту 

електричних кіл, на напругу не більше ніж 1000 

В 

27.12.10 Комутації • Апаратура електрична для # чи захисту 

електричних кіл на напругу більше ніж 1000 В 

27.12.10-90.00 Комутації • Апаратура, інша, для # електричних кіл на 
напругу більше ніж 1 кВ 

27.12.31 Комутації • Пульти, панелі та інші основи, обладнані 
електричними пристроями для # чи захисту на 

напругу не більше ніж 1000 В 

27.12.32 Комутації • Пульти, панелі та інші основи, обладнані 
електричними пристроями для # чи захисту на 

напругу більше ніж 1000 В 

27.33.13 Комутації • Вилки штепсельні, розетки та інша апаратура 
для # чи захисту електричних кіл, н. в. і. у. 

28.29.31 Конвеєрах • Устатковання для зважування промислової 
призначеності; ваги для безперервного 

зважування виробів на #; ваги, зрегульовані на 
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постійну масу, та ваги для скидання вантажу 

визначеної маси 

28.29.31-30.00 Конвеєрах • Ваги для безперервного зважування виробів на # 

28.29.39-30.00 Конвеєрах • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та інші 
механізми для зважування (крім ваг магазинних, 

персональних, побутових, ваг для безперервного 

зважування виробів на #; ваг відрегульованих на 

постійну масу та ваг, чутливістю не більше ніж 5 

кг) 

28.22.17 Конвеєри • Підіймачі та # безперервної дії пневматичні та 

інші для товарів і матеріалів 

28.22.17-10.00 Конвеєри • Підіймачі та # пневматичні, спеціально 

призначені для використання у сільському 

господарстві 

28.22.17-33.00 Конвеєри • Підіймачі та # для сипких матеріалів (крім 

спеціально призначених для використання у 

сільському господарстві) 

28.22.17-35.00 Конвеєри • Підіймачі та #, інші (крім спеціально 

призначених для використання у сільському 

господарстві та для сипких матеріалів) 

28.22.17-50.00 Конвеєри • Підіймачі та # безперервної дії ківшові для 

переміщування товарів і матеріалів 

28.22.17-70.00 Конвеєри • Підіймачі та # безперервної дії стрічкові для 

переміщування товарів і матеріалів 

28.22.17-93.00 Конвеєри • # роликові для переміщування товарів і 
матеріалів (крім підіймачів і пневматичних 

конвеєрів, спеціально призначених для 

використання під землею, ківшових, стрічкових) 

28.22.17-95.00 Конвеєри • Підіймачі та # безперервної дії для 

переміщування товарів і матеріалів (крім 

пневматичних, призначених для використання 

під землею, ківшевих, стрічкових, роликових) 

28.92.11 Конвеєри • Елеватори та # безперервної дії для підземних 

робіт 

28.92.11-00.00 Конвеєри • Елеватори та # безперервної дії для підземних 

робіт 

25.50.12-50.00 Конвеєрів • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і кабестанів, 

домкратів, вилкових автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи маніпуляційними 

пристроями, ліфтів, ескалаторів, # і вагонів 

канатних доріг або фунікулерів 
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28.22.17-93.00 Конвеєрів • Конвеєри роликові для переміщування товарів і 
матеріалів (крім підіймачів і пневматичних #, 

спеціально призначених для використання під 

землею, ківшових, стрічкових) 

22.19.40-90.00 Конвеєрних • Паси урухомлювальні/приводні ґумові (крім 

урухомлювальних/приводних пасів V-подібної 
форми та заготівок для них, 

урухомлювальних/приводних пасів 

трапецієвидної та/чи смугової форми, # стрічок, 

пасів для синхронного передавання) 

27.51.26-50.00 Конвекційні • Радіатори електричні, # електричні нагрівані та 
електрокаміни з умонтованими вентиляторами 

18.12.14-56.00 Конвертами • Друкування вітальних листівок, ілюстрованих 

або неілюстрованих, з # чи без конвертів 

28.91.11 Конвертери • #, ливарні ковші, виливниці та ливарні машини; 

стани металопрокатні 

28.91.11-30.00 Конвертери • #, ливарні ковші, виливниці та ливарні машини, 

призначені для використання в металургії чи 

ливарному виробництві 

28.91.12-30.00 Конвертерів • Частини #, ливарних ковшів, виливниць і 
ливарних машин, призначених для використання 

в металургії чи ливарному виробництві 

17.21.15-30.00 Конверти • Контейнери пакувальні інші, зокрема # для 

платівок, н. в. і. у. 

17.23.12 Конверти • #, листівки поштові закриті, листівки поштові 
неілюстровані та листівки паперові чи картонні; 
коробки, сумки, гаманці й поштові набори для 

писання паперові чи картонні, з умістом 

канцелярського паперу 

17.23.12-30.00 Конверти • # паперові чи картонні 

18.12.14-56.00 Конвертів • Друкування вітальних листівок, ілюстрованих 

або неілюстрованих, з конвертами чи без # 

25.71.13-30.00 Конвертів • Ножі для паперу, розкривання #, підчищання 

текстів, пристрої для заточування олівців і леза 

до них (зокрема пристрої для заточування 

олівців коробкового типу), крім пристроїв до 

заточувальних машинок для олівців 

28.95.11-50.00 Конвертів • Машини для виробництва мішків, пакунків або # 

з паперу та картону 

28.95.12-70.00 Конвертів • Частини різальних машин, машин для 

виготовляння сумок, мішків, #, картонних 

коробок, ящиків, труб, барабанів або подібної 
тари з паперу та картону, машин для 

формування виробів з паперу, волокнистої маси 
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й картону 

25.30.12 Конденсатори • Устатковання допоміжне для використовування 

разом з котлами; # для парових або інших 

паросилових установок 

25.30.12-50.00 Конденсатори • # для парових або інших паросилових установок 

27.90.5 Конденсатори • # електричні 

27.90.51 Конденсатори • # постійної ємності для електричних мереж 

частотою 50/60 Гц, спроможні витримувати 

реактивну потужність не менше ніж 0,5 кВ•А р 

27.90.51-00.00 Конденсатори • # постійної ємності для електричних мереж 

частотою 50/60 Гц, спроможні витримувати 

реактивну потужність не менше ніж 0,5 кВ•А р 

27.90.52 Конденсатори • # постійної ємності, інші 

27.90.52-20.00 Конденсатори • # постійної ємності, танталові чи алюмінієві, 
електролітичні (крім силових конденсаторів) 

27.90.52-40.00 Конденсатори • # постійної ємності, інші, н. в. і. у. 

27.90.53 Конденсатори • # змінної ємності чи регулювальні 
(підстроювальні) 

27.90.53-00.00 Конденсатори • # змінної ємності чи регулювальні 
(підстроювальні) 

28.25.30-10.00 Конденсатори • Частини установок для кондиціювання повітря 

(зокрема #, абсорбери, випарювані та 
генератори) 

28.25.30-70.00 Конденсатори • Частини меблів з умонтованим холодильним 

устаткованням, теплових помп, холодильного 

побутового устатковання (випарювачі та #, крім 

випарювачів і конденсаторів до непобутового 

холодильного устатковання) 

28.25.30-50.00 Конденсатори • Частини холодильного непобутового 

устатковання (зокрема випарювані та #) 

26.12.10-80.00 Конденсаторів • Схеми пасивні (зокрема схеми з резисторів і/або 

#), крім матриць безкорисних резисторів; 

матриць безкорпусних конденсаторів; схем, що 

мають активні складники; гібридних схем 

26.12.10-80.00 Конденсаторів • Схеми пасивні (зокрема схеми з резисторів і/або 

конденсаторів), крім матриць безкорпусних 

резисторів; матриць безкорпусних #; схем, що 

мають активні складники; гібридних схем 

27.90.8 Конденсаторів • Частини електричних #, електричних резисторів, 

реостатів і потенціометрів 

27.90.52-20.00 Конденсаторів • Конденсатори постійної ємності, танталові чи 

алюмінієві, електролітичні (крім силових #) 
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27.90.81 Конденсаторів • Частини електричних # 

27.90.81-00.00 Конденсаторів • Частини електричних # 

28.25.30-70.00 Конденсаторів • Частини меблів з умонтованим холодильним 

устаткованням, теплових помп, холодильного 

побутового устатковання (випарювачі та 
конденсатори, крім випарювачів і # до 

непобутового холодильного устатковання) 

22.29.21-50.00 Конденсацією • Пластини, листи, плівка, смуги й інші пласкі 
пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, 

завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів, 

одержаних # чи полімеризацією з 
перегрупуванням, хімічно змодифікованих або 

незмодифікованих (крім стрічки пластмасової 
самосклеювальної з покривом, з умістом 

невулканізованої натуральної чи штучної ґуми) 

22.29.22-50.00 Конденсацією • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка та інші 
пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з 
продуктів, одержаних # чи полімеризацією з 
перегрупуванням, хімічно змодифікованих або 

незмодифікованих, у рулонах завширшки більше 

ніж 20 см чи інакше, не оброблені, крім 

оброблення поверхні, або нарізані на форми, 

зокрема квадратні чи прямокутні, (крім покривів 

на підлогу, стіни або стелі підкатегорії 22.23.11) 

20.14.52-80.00 Конденсації • Сполуки, що мають у структурі неконденсоване 

піридинове кільце чи хінолінові або 

ізохінолінові цикли без наступної #; лактами; 

інші гетероциклічні сполуки лише з 
гетероатомом азоту 

21.10.3 Конденсації • Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише 
з гетероатомом(-ами) азоту, що мають у 

структурі неконденсоване піразинове кільце, 
піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 

фенотіазинову кільцеву систему без подальшої 
#; гідантоїн та його похідні; сульфонаміди 

21.10.31 Конденсації • Лактони, н. в. і. у., сполуки гетероциклічні лише 
з гетероатомом(-ами) азоту, що мають у 

структурі неконденсоване піразольне кільце, 
піримідинове кільце, піперазинове кільце чи 

фенотіазинову кільцеву систему без подальшої 
#; гідантоїн та його похідні 

21.10.31-80.00 Конденсації • Сполуки, що мають у структурі фенотіазинову 

кільцеву систему (гідровану чи негідровану), без 
подальшої # 

22.21.42-30.00 Конденсації • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки 

непоруваті, з продуктів # чи полімеризації з 
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перегрупуванням, складних поліефірів, 

армовані, ламіновані, з основою з інших 

матеріалів, або з'єднаних з іншими матеріалами) 

22.21.42-75.00 Конденсації • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки 

непоруваті з продуктів # або полімеризації з 
перегрупуванням, амінозих смол, ламіновані під 

високим тиском, з поверхнею, декорованою з 
одного боку чи обох боків 

10.7 Кондитерська • Продукція хлібопекарська, макаронна, # та 

кулінарна, борошняна 

10.71.9 Кондитерських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, # і кулінарних борошняних 

виробів, нетривалого зберігання 

10.71.99 Кондитерських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, # і кулінарних борошняних 

виробів, нетривалого зберігання 

10.71.99-00.00 Кондитерських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, # і кулінарних борошняних 

виробів, нетривалого зберігання 

10.72.9 Кондитерських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сухарів і печива, # борошняних виробів 

тривалого зберігання 

10.72.99 Кондитерських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сухарів і печива, # борошняних виробів 

тривалого зберігання 

10.72.99-00.00 Кондитерських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сухарів і печива, # борошняних виробів 

тривалого зберігання 

10.82.9 Кондитерських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

какао, шоколаду та цукрових # виробів 

10.82.23-83.00 Кондитерських • Таблетки пресовані з цукрових # виробів 

(зокрема таблетки для освіження подиху) 

10.82.99 Кондитерських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

какао, шоколаду та цукрових # виробів 

10.82.99-00.00 Кондитерських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

какао, шоколаду та цукрових # виробів 

28.21.13-51.00 Кондитерських • Печі опору промислові чи лабораторні (крім 

хлібопекарських і #) 

28.93.17-20.00 Кондитерських • Устатковання промислове для виробництва # 

виробів, какао-порошку чи шоколаду 

28.95.11-70.00 Кондитерських • Машини для формування виробів з паперової 
маси, паперу чи картону (зокрема пакования для 

яєць, пакования для # виробів, туристичного 
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посуду, іграшок) 

28.21.13-30.00 Кондитерські • Печі хлібопекарські та # електричні 

28.93.15-30.00 Кондитерські • Печі хлібопекарські неелектричні (зокрема # 

печі) 

28.25.1 Кондиціювання • Теплообмінники; установки для # повітря 

непобутові, непобутове холодильне та 
морозильне устатковання 

28.25.12 Кондиціювання • Установки для # повітря 

28.25.12-20.00 Кондиціювання • Установки для # повітря настінні чи віконні, в 

окремому корпусі або спліт-системи 

28.25.12-40.00 Кондиціювання • Установки для # повітря, призначені для 

використання в моторних транспортних засобах 

28.25.12-50.00 Кондиціювання • Установки для # повітря з умонтованою 

холодильною установкою (крім установок в 

окремому корпусі, спліт-систем і призначених 

для використання в моторних транспортних 

засобах) 

28.25.12-70.00 Кондиціювання • Установки для # повітря без умонтованої 
холодильної установки; централізовані 
установки для кондиціювання повітря; 

доводжувачі зі змінною та постійною витратою 

повітря, вентиляторні доводжувачі (фанкойли) 

28.25.12-70.00 Кондиціювання • Установки для кондиціювання повітря без 
умонтованої холодильної установки; 

централізовані установки для # повітря; 

доводжувачі зі змінною та постійною витратою 

повітря, вентиляторні доводжувачі (фанкойли) 

28.25.13-80.00 Кондиціювання • Помпи теплові, крім установок для # 

підкатегорії 28.2.5.12 

28.25.30-10.00 Кондиціювання • Частини установок для # повітря (зокрема 
конденсатори, абсорбери, випарювачі та 
генератори) 

20.13.52-50.00 Кондуктометрична • Вода дистильована й # та вода подібної чистоти 

20.13.52-90.00 Кондуктометричної • Сполуки неорганічні, інші, н. в. і. у. (крім 

дистильованої та # води та води подібної 
чистоти, зрідженого повітря та стисненого 

повітря, амальгам дорогоцінних металів) 

10.11.1 Коней • М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, 
# та інших тварин родини конячих, свіжі чи 

охолоджені 

10.11.2 Коней • Субпродукти харчові великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, # та інших тварин родини 

конячих, свіжі чи охолоджені 
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10.11.15-0000 Коней • М'ясо # та інших тварин родини конячих, свіже 
чи охолоджене 

10.11.20 Коней • Субпродукти харчові великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, # та інших тварин родини 

конячих, свіжі чи охолоджені 

10.11.20-00.00 Коней • Субпродукти харчові великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, # та інших тварин родини 

конячих, свіжі чи охолоджені 

10.11.35 Коней • М'ясо # та інших тварин родини конячих, 

заморожене 

10.11.35-00.00 Коней • М'ясо # та інших тварин родини конячих, 

заморожене 

10.11.39-10.00 Коней • Субпродукти харчові великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, # та інших тварин родини 

конячих, заморожені 

10.11.39-30.00 Коней • М'ясо та харчові субпродукти, інші, свіжі, 
охолоджені чи заморожені (зокрема м'ясо та 
субпродукти кролів, зайців), крім жаб'ячих 

лапок, м'яса та субпродуктів свійської птиці, 
великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, # та 
інших тварин родини конячих 

10.11.15 Коней • М'ясо # та інших тварин родини конячих, свіже 
чи охолоджене 

28.15.10-53.00 Конічними • Вальниці/підшипники роликові з # роликами 

(зокрема складені внутрішні конічні кільця із 
сепаратором і роликами) 

28.15.10-90.00 Конічними • Вальниці/підшипники роликові, інші (зокрема 
комбіновані кульково-роликові), крім роликових 

з # роликами, сферичних, голчастих 

23.15.24-33.00 Конічні • Коробки передач до стаціонарного 

устатковання, # прямозубі та косозубі 

28.14.13-73.00 Конічні • Клапани кульові та # 

28.15.10-53.00 Конічні • Вальниці/підшипники роликові з конічними 

роликами (зокрема складені внутрішні # кільця 

із сепаратором і роликами) 

16.10.31 Консервантами • Деревина необроблена, оброблена фарбою, 

протруювачами, креозотом або іншими # 

16.10.31-00.00 Консервантами • Деревина необроблена, оброблена фарбою, 

протруювачами, креозотом або іншими # 

10.13.1 Консерви • # та готові страви з м'яса, м'ясних субпродуктів 

чи крові 

10.39.24-10.00 Консервувальних • Шкірки плодів цитрусових чи динь, свіжі, 
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заморожені, сушені чи законсервовані для 

тимчасового зберігання в розсолі, у сірчистій 

воді чи в інших # розчинах 

10.39.24-30.00 Консервувальних • Плоди та горіхи, інші, законсервовані для 

тимчасового зберігання діоксидом сірки чи в 

розсолі, у сірчистій воді чи в інших # розчинах, 

але непридатні для безпосереднього вживання в 

їжу 

10.20.9 Консервування • Послуги щодо коптіння і # та приготування 

іншими способами у виробництві рибних 

продуктів; роботи субпідрядні як частина 

виробництва оброблених і законсервованих 

риби, ракоподібних і молюсків 

10.20.91 Консервування • Послуги щодо коптіння і # та приготування 

іншими способами у виробництві рибних 

продуктів 

10.20.91-00.00 Консервування • Послуги щодо коптіння і # та приготування 

іншими способами у виробництві рибних 

продуктів 

10.39.8 Консервування • Послуги щодо кулінарного обробляння та 
приготування іншим способом, стосовні # 

плодів і овочів; роботи субпідрядні як частина 

виробництва законсервованих та оброблених 

плодів і овочів 

10.39.91 Консервування • Послуги щодо кулінарною обробляння та 
приготування іншим способом, стосовні # 

плодів і овочів 

10.39.91-00.00 Консервування • Послуги щодо кулінарного обробляння та 
приготування іншим способом, стосовні # 

плодів і овочів 

23.13.11-10.00 Консервування • Банки скляні для #, заглушки, накривки та інші 
затички (зокрема заглушки та затички з будь-

якого матеріалу, що входить до складу вмістини 

для якої їх призначено) 

23.13.11-20.00 Консервування • Вмістини зі скляного тюбінгу (крім банок для #) 

23.13.11-30.00 Консервування • Вмістини скляні номінальною місткістю не 

менше ніж 2,5 л (крім банок для #) 

25.92.11-33.00 Консервування • Тара для # харчових продуктів і напоїв, із заліза 

чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, на харчові 
продукти 

25.92.11-35.00 Консервування • Тара для # харчових продуктів і напоїв, із заліза 

чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, на напої 

25.92.11-50.00 Консервування • Тара, крім призначеної для # харчових продуктів 

і напоїв, із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 
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50 л 

30.11.31 Консервування • Судна риболовні; бази плавучі та інші судна для 

переробляння чи # рибних продуктів 

30.11.31-50.00 Консервування • Бази плавучі та інші судна для переробляння чи 

# рибних продуктів 

27.12.40-30.00 Консолі • Плати електронні, панелі, #, столи, шафи та інші 
основи для електричної розподільчої й 

керувальної апаратури (крім таких, що мають 

умонтовану апаратуру) 

28.41.22-25.00 Консольно-фрезерних • Верстати фрезерні для обробляння металу, з 
числовим програмним керуванням (крім 

розточувально-фрезерних верстатів, # та 

інструментально-фрезерних верстатів) 

28.41.22-70.00 Консольно-фрезерних • Верстати фрезерні для обробляння металу, без 
числового програмного керування (крім 

розточувально-фрезерних верстатів, # верстатів) 

28.41.22-23.00 Консольно-фрезерних • Верстати інструментально-фрезерні для 

обробляння металу, з числовим програмним 

керуванням (крім розточувально-фрезерних 

верстатів, # верстатів) 

28.41.22-17.00 Консольно-фрезерні • Верстати # з числовим програмним керуванням 

(крім розточувально-фрезерних верстатів) 

28.41.22-60.00 Консольно-фрезерні • Верстати # для обробляння металу, без 
числового програмного керування (крім 

розточувально-фрезерних верстатів) 

29.32.9 Конструктивних • Послуги щодо складання частин і приладдя до 

моторних транспортних засобів. н. в. і. у.; 

послуги підрядників щодо складання повних # 

комплектів до моторних транспортних засобів у 

процесі виробництва; роботи субпідрядні як 

частина виробництва інших частин і приладдя 

до моторних транспортних засобів 

29.32.91 Конструктивних • Послуги підрядників щодо складання повних # 

комплектів до моторних транспортних засобів у 

процесі виробництва 

29.32.91-00.00 Конструктивних • Послуги підрядників щодо складання повних # 

комплектів до моторних транспортних засобів у 

процесі виробництва 

24.10.7 Конструктивні • Профілі незамкнуті, шпунтові палі та # елементи 

залізничних і трамвайних колій, зі сталі, 
гарячого обробляння 

24.10.75 Конструктивні • Елементи # залізничних і трамвайних колій, зі 
сталі 
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24.10.75-00.00 Конструктивні • Елементи # залізничних і трамвайних колій, зі 
сталі 

32.40.2 Конструктори • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, 
у зменшеному розмірі, чи набори для складання 

та дитячі # 

32.40.20 Конструктори • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, 
у зменшеному розмірі, чи набори для складання 

та дитячі # 

32.40.20-00.00 Конструктори • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, 
у зменшеному розмірі, чи набори для складання 

та дитячі # 

32.40.39-20.00 Конструкторів • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім наборів 

для складання моделей у масштабі, дитячих # та 
іграшок для конструювання, наборів 

електричних гонкових автомобілів), іграшки та 
моделі з убудованим моторчиком; зброя 

іграшкова 

25.11 Конструкції • # металеві та їхні частини 

25.11.23 Конструкції • # та їхні частини, пластини, прутки, кутики, 

форми й подібні вироби із заліза) сталі чи 

алюмінію, інші 

25.11.23-30.00 Конструкції • Водозливи, шлюзи, ворота судноплавних 

шлюзів, дебаркадери, стаціонарні доки та інші # 

для морських або річкових споруд, із заліза чи 

сталі 

25.11.23-50.00 Конструкції • #, виготовлені з листового матеріалу, інші 

25.11.23-60.00 Конструкції • #, виготовлені з заліза та сталі, інші 

25.11.23-70.00 Конструкції • #, виготовлені з алюмінію та алюмінієві частини 

до них, н. в. і. у. 

30.11 Конструкції • Судна та плавучі # 

30.11.5 Конструкції • # плавучі, інші (зокрема плоти, плавучі баки, 

кесони, плавучі пристані, буї та бакени) 

30.11.50 Конструкції • # плавучі, інші (зокрема плоти, плавучі баки, 

кесони, плавучі пристані, буї та бакени) 

30.11.50-00.00 Конструкції • # плавучі, інші (зокрема плоти, плавучі баки, 

кесони, плавучі пристані, буї та бакени) 

23.61.12 Конструкцій • Елементи # складані для житлового або 

громадського будівництва з цементу, бетону або 

штучного каменю 

25.11.9 Конструкцій • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

металевих # і їхніх частин 
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25.11.99 Конструкцій • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

металевих # і їхніх частин 

25.11.99-00.00 Конструкцій • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

металевих # і їхніх частин 

25.50.13-70.00 Конструкцій • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 

складаних металевих # 

30.11.9 Конструкцій • Послуги щодо переобладнання, 

реконструювання та оснащування суден, 

плавучих платформ і #; роботи субпідрядні як 

частина виробництва суден і плавучих 

конструкцій 

30.11.9 Конструкцій • Послуги щодо переобладнання, 

реконструювання та оснащування суден, 

плавучих платформ і конструкцій; роботи 

субпідрядні як частина виробництва суден і 
плавучих # 

30.11.91 Конструкцій • Переобладнання та реконструювання суден, 

плавучих платформ і # 

30.11.91-00.00 Конструкцій • Переобладнання та реконструювання суден, 

плавучих платформ і # 

30.11.92 Конструкцій • Оснащування суден, плавучих платформ і # 

30.11.92-00.00 Конструкцій • Оснащування суден, плавучих платформ і # 

30.11.99 Конструкцій • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

суден і плавучих # 

30.11.99-00.00 Конструкцій • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

суден і плавучих # 

33.11.11 Конструкцій • Ремонтування та технічне обслуговування 

металевих # 

33.11.11-00.00 Конструкцій • Ремонтування та технічне обслуговування 

металевих # 

23.61.12-00.00 Конструкцій • Елементи # складані для житлового або 

громадського будівництва з цементу, бетону або 

штучного каменю 

25.94.11-15.00 Конструкційних • Гвинти та болти із заліза чи сталі, для кріплення 
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# елементів рейкових колій, інші 

25.1 Конструкційні • Вироби # металеві 

25.11.2 Конструкційні • Вироби # металеві та їхні частини 

24.42.22-30.00 Конструкціях • Бруски, прутки та профілі з алюмінію (крім 

прутків і профілів, готових для 

використовування в #) 

24.42.22-50.00 Конструкціях • Бруски, прутки, профілі та порожнисті профілі з 
алюмінієвих сплавів (крім прутків і профілів, 

готових для використовування в #) 

24.42.26-30.00 Конструкціях • Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих 

профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких 

трубопроводів, труб і трубок, готових до 

використовування в #, частинах машин або 

транспортних засобів чи в інших механізмах) 

24.42.26-50.00 Конструкціях • Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім 

порожнистих профілів, фітингів до труб і 
трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, 

готових до використовування в #, частинах 

машин або транспортних засобів чи в інших 

механізмах) 

32.40.39-20.00 Конструювання • інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім наборів 

для складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для #, наборів 

електричних гонкових автомобілів), іграшки та 
моделі з убудованим моторчиком; зброя 

іграшкова 

26.12.10-20.00 Контакти • Схеми друковані багатошарові, що мають лише 
струмопровідні елементи та # 

26.12.10-50.00 Контакти • Схеми друковані інші, ніж багатошарові, що 

мають лише струмопровідні елементи та # 

23.43.10-35.00 Контактних • Ізолятори електричні керамічні до повітряних 

ліній електропередавання чи # мереж (зокрема з 
металевими частинами), крім громовідводів 

23.43.10-39.00 Контактних • Ізолятори електричні керамічні (зокрема з 
металевими частинами), крім призначених до 

повітряних ліній електропередавання чи # 

мереж, громовідводів 

27.33.13-70.00 Контактні • З'єднувачі та # елементи для проводів і кабелів 

на напругу не більше ніж 1 кВ 

32.50.41 Контактні • Лінзи #; лінзи до окулярів з будь-якого 

матеріалу 

32.50.41-30.00 Контактні • Лінзи # 
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28.23.21 Контактного • Апарати фотокопіювальні з оптичною системою 

чи # типу та термокопіювальні апарати 

28.23.21-00.00 Контактного • Апарати фотокопіювальні з оптичною системою 

чи # типу та термокопіювальні апарати 

17.21.15-30.00 Контейнери • # пакувальні інші, зокрема конверти для 

платівок, н. в. і. у. 

29.20.2 Контейнери • Причепи та напівпричепи; # 

29.20.21 Контейнери • # спеціально призначені для перевезень одним 

або кількома видами транспорту 

23.13.13 Контор • Посуд столовий і кухонний, для туалетних 

кімнат, #/офісів, оздоблення приміщень і 
подібний посуд 

23.13.13-60.00 Контор • Посуд столовий, кухонний і для туалетних 

кімнат #/офісів, оздоблення приміщень і 
подібних цілей, склокерамічний 

17.21.15 Конторах • Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові 
для зберігання та подібні вироби, 

використовувані в #/офісах, магазинах або 

подібних закладах 

17.21.15-50.00 Конторах • Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові 
для зберігання та подібні вироби, 

використовувані в #/офісах, магазинах або 

подібних закладах 

28.23.23 Конторська • Техніка #/офісна, інша 

28.23.23-00.00 Конторська • Техніка #/офісна, інша 

25.99.22 Конторське • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне # чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних 

металів, крім конторських/офісних меблів 

25.99.22-00.00 Конторське • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне # чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних 

металів, крім конторських/офісних меблів 

25.99.22 Конторських • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних 

металів, крім #/офісних меблів 

25.99.22-00.00 Конторських • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних 

металів, крім #/офісних меблів 

28.23.9 Конторських • Послуги щодо виробництва #/офісних і 
бухгалтерських машин; роботи субпідрядні як 
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частина виробництва конторських/офісних 

машин і устатковання (крім комп'ютерів і 
периферійних пристроїв) 

28.23.9 Конторських • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і бухгалтерських машин; 

роботи субпідрядні як частина виробництва 

#/офісних машин і устатковання (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.23.91 Конторських • Послуги щодо виробництва #/офісних і 
бухгалтерських машин (крім комп'ютерів 

периферійних пристроїв) 

28.23.91-00.00 Конторських • Послуги щодо виробництва #/офісних і 
бухгалтерських машин (крім комп'ютерів і 
периферійних пристроїв) 

28.23.99 Конторських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

#/офісних машин і устатковання (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.23.99-00.00 Конторських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

#/офісних машин і устатковання (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

31.01.9 Конторських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

#/офісних меблів і меблів для підприємств 

торгівлі 

31.01.99 Конторських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

#/офісних меблів і меблів для підприємств 

торгівлі 

31.01.99-00.00 Конторських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

#/офісних меблів і меблів для підприємств 

торгівлі 

33.12.16 Конторських • Ремонтування та технічне обслуговування 

#/офісних машин і устатковання (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

33.12.16-00.00 Конторських • Ремонтування та технічне обслуговування 

#/офісних машин і устатковання (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

33.20.21 Конторських • Монтування #/офісних і бухгалтерських машин 

33.20.21-00.00 Конторських • Монтування #/офісних і бухгалтерських машин 

28.23 Конторські • Машини та устатковання #/офісні (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.23.2 Конторські • Машини #/офісні, інші, та частини до них 

31.01 Конторські • Меблі #/офісні та меблі для підприємств торгівлі 

31.01.1 Конторські • Меблі #/офісні та меблі для підприємств торгівлі 
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31.01.11 Конторські • Меблі #/офісні металеві 

31.01.11-10.00 Конторські • Столи креслярські #/офісні металеві (крім столів 

із закріплюваними на них машинами чи 

інструментами) 

31.01.11-40.00 Конторські • Меблі #/офісні металеві, інші, заввишки не 

більше ніж 80 см 

31.01.11-70.00 Конторські • Меблі #/офісні металеві, інші, заввишки більше 

ніж 80 см 

31.01.12 Конторські • Меблі #/офісні, дерев'яні 

31.01.12-00.00 Конторські • Меблі #/офісні, дерев'яні 

28.23.22 Конторського • Машини для офсетного друку, аркушеві, 
#/офісного типу 

28.23.22-00.00 Конторського • Машини для офсетного друку, аркушеві, 
#/офісного типу 

28.99.11-50.00 Конторського • Машини швейні/швацькі, проволокошвейні та 
скобозшивачі для книг, зокрема для 

виготовляння картонних коробок чи подібних 

виробів (крім машин для скріплення (степлери) 

для #/офісного застосування, для виготовляння 

картонних коробок) 

28.99.13 Конторського • Машини для офсетного друку, крім машин 

#/офісного типу 

28.99.14 Конторського • Машини й устатковання друкарські, інші, крім 

машин і устатковання #/офісного типу 

28.99.14-90.00 Конторського • Машини й устатковання друкарські, інші (крім 

машин та устатковання #/офісного типу), н. в. і. 
у. 

28.23.25 Конторської • Частини та приладдя до іншої #/офісної техніки 

28.23.25-00.00 Конторської • Частини та приладдя до іншої #/офісної техніки 

22.19.71-20.00 Контрацептиви • # оболонкові 

27.12.31-50.00 Контролери • # програмованих запам'ятовувальних пристроїв 

на напругу не більше ніж 1 кВ 

28.12.14-50.00 Контролю • Клапани # маслогідравлічних силових 

трансмісій для труб, котлів, резервуарів, цистерн 

і подібних виробів 

28.12-14-80.00 Контролю • Клапани # пневматичних силових трансмісій для 

труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних 

виробів 

25.50.12-80.00 Контролювальних • Штампування об'ємне сталевих частин 

локомотивів і рухомого складу, повітряних 

суден, космічних суден, електричного 
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устатковання та пристроїв, оптичних пристроїв, 

фото- і кіноустатковання, вимірювальних, # або 

прецизійних пристроїв 

25.62.10-11.00 Контролювальних • Обробляння токарне металевих деталей 

оптичних, фотографічних, кінематографічних, 

вимірювальних, # і прецизійних приладів і 
апаратів 

26.51.5 Контролювання • Прилади для # інших фізичних характеристик 

26.51.7 Контролювання • Термостати, маностати та інші прилади й 

апаратура для автоматичного регулювання чи # 

26.51.43-30.00 Контролювання • Прилади та апаратура електронні для 

вимірювання чи # напруги, струму, опору або 

потужності, без записувального пристрою (крім 

мультиметрів, осцилоскопів і осцилографів) 

26.51.43-59.00 Контролювання • Прилади й апаратура неелектронні для 

вимірювання чи # напруги, струму, опору або 

потужності, без записувального пристрою (крім 

мультиметрів, вольтметрів) 

26.51.45 Контролювання • Прилади й апаратура для вимірювання або # 

електричних величин, н. в. і. у. 

26.51.53-81.00 Контролювання • рН-метри, rH-метри та інші апарати для 

вимірювання електропровідності електронні 
(зокрема для використання в лабораторії чи 

польовому середовищі, для моніторингу чи # 

процесів) 

26.51.65 Контролювання • Прилади й апаратура гідравлічні або 

пневматичні для автоматичного регулювання чи 

# 

26.51.65-00.00 Контролювання • Прилади й апаратура гідравлічні або 

пневматичні для автоматичного регулювання чи 

# 

26.51.66 Контролювання • інструменти, прилади та машини для 

вимірювання чи #, н. в. і. у. 

26.51.70 Контролювання • Термостати, маностати та інші прилади й 

апаратура для автоматичного регулювання чи # 

26.51.70-90.00 Контролювання • Прилади й апаратура для автоматичного 

регулювання чи #, н. в. і. у. 

26.51.85-50.00 Контролювання • Частини та приладдя до приладів і апаратури 

для автоматичного регулювання чи # 

підкатегорій 26.51.65 та 26.51.70 

28.29.39-10.00 Контролювання • Прилади # маси та прилади контрольні 
автоматичні з максимальною масою зважування 

не більше ніж 5000 кг 
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22.29.91-97.00 Контрольних • Виготовляння пластмасових деталей до приладів 

та апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних вимірювальних, #, 

прецизійних, інструментів і апаратів медичних і 
хірургічних 

25.50.11-34.00 Контрольних • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валіз, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратура для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, #, вимірювальних, 

прецизійних, медичних або хірургічних 

25.50.11-58.00 Контрольних • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної, звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, #, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.12-90.00 Контрольних • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної, звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, #, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.20-80.00 Контрольних • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин; 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 
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звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, #, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних з кольорових металів 

26.51.6 Контрольні • Інструменти та прилади вимірювальні, # та 
випробовувальні, інші 

28.29.39-10.00 Контрольні • Прилади контролювання маси та прилади # 

автоматичні з максимальною масою зважування 

не більше ніж 5000 кг 

10.83.12 Концентрати • Замінники кави; екстракти, есенції та # кави чи 

замінників кави; шкаралупи та оболонки зерен 

кави 

10.83.12-40.00 Концентрати • Екстракти, есенції та # кави й готові продукти на 

основі екстрактів, есенцій чи концентратів кави 

або на основі кави 

10.83.12-70.00 Концентрати • Цикорій смажений та інші смажені замінники 

кави, екстракти, есенції та # з них 

10.83.14 Концентрати • Екстракти, есенції, # та готові продукти з чаю чи 

мате 

10.83.14-00.00 Концентрати • Екстракти, есенції, # та готові продукти з чаю чи 

мате 

10.89.19-35.00 Концентрати • # білкові та ароматизовані чи забарвлені цукрові 
сиропи 

20.14.64-50.00 Концентрати • Ренін і його # 

20.53.10-50.00 Концентрати • # ефірних олій у жирах, дистиляти водні й 

подібні вироби 

10.83.12-40.00 Концентратів • Екстракти, есенції та концентрати кави й готові 
продукти на основі екстрактів, есенцій чи # кави 

або на основі кави 

20.14.64-70.00 Концентратів • Ензими; ферментні препарати, н. в. і. у.(крім 

реніну та його #) 

11.01.10-70.00 Концентрацією • Спирт етиловий, неденатурований з фактичною 

# спирту менше ніж 80 об. % 

10.51.55-30.00 Концентрована • Сироватка молочна та змодифікована молочна 

сироватка в порошку, гранулах чи інших 

твердих формах, #, неконцентрована чи з 
доданням підсолоджувача 

10.51.55-60.00 Концентрована • Сироватка молочна та змодифікована молочна 

сироватка в рідинній чи пастоподібній формах; 

#, неконцентрована чи з доданням 

підсолоджувача 
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10.11.1 Конячих • М'ясо великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, 
коней та інших тварин родини #, свіже чи 

охолоджене 

10.11.2 Конячих • Субпродукти харчові великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших тварин 

родини #, свіжі чи охолоджені 

10.11.15 Конячих • М'ясо коней та інших тварин родини #, свіже чи 

охолоджене 

10.11.15-00.00 Конячих • М'ясо коней та інших тварин родини #, свіже чи 

охолоджене 

10.11.20 Конячих • Субпродукти харчові великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших тварин 

родини #, свіжі чи охолоджені 

10.11.20-00.00 Конячих • Субпродукти харчові великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших тварин 

родини #, свіжі чи охолоджені 

10.11.35 Конячих • М'ясо коней та інших тварин родини #, 

заморожене 

10.11.35-00.00 Конячих • М'ясо коней та інших тварин родини #, 

заморожене 

10.11.39-10.00 Конячих • Субпродукти харчові великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней та інших тварин 

родини #, заморожені 

10.11.39-30.00 Конячих • М'ясо та харчові субпродукти, інші, свіжі, 
охолоджені чи заморожені (зокрема м'ясо та 
субпродукти кролів, зайців), крім жаб'ячих 

лапок, м'яса та субпродуктів свійської птиці, 
великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней 

та інших тварин родини # 

10.11.42 Конячих • Шкури та шкурки великої рогатої худоби чи 

тварин родини #, сирі, цілі 

10.11.42-00.00 Конячих • Шкури та шкурки великої рогатої худоби чи 

тварин родини #, сирі, цілі 

10.11.43 Конячих • Шкури та шкурки великої рогатої худоби чи 

тварин родини #, сирі, інші 

10.11.43-00.00 Конячих • Шкури та шкурки великої рогатої худоби чи 

тварин родини #, сирі, інші 

15.11.3 Конячих • Шкіра зі шкур великої рогатої худоби чи тварин 

родини #, без волосяного покриву 

15.11.33 Конячих • Шкіра зі шкур тварин родини #, без волосяного 

покриву 

15.11.33-00.00 Конячих • Шкіра зі шкур тварин родини #, без волосяного 
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покриву 

26.51.66-50.00 Координатно-

вимірювальні 
• Інструменти, прилади та машини електронні для 

вимірювання чи перевіряння геометричних 

параметрів (зокрема компаратори, # машини) 

28.92.2 Копалин • Машини інші для переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, вирівнювання, 

трамбування, ущільнювання та виймання фунту, 

корисних # або руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні котки) 

28.99.39-53.00 Копалин • Машини й устатковання, інші, з обробляння 

фунту, каміння, руд або інших мінеральних #, н. 

в. і. у. 

17.12.76 Копіювальний • Папір #, самокопіювальний папір та інший папір 

для виготовляння копій і відбитків, у рулонах 

або в аркушах 

17.12.76-00.00 Копіювальний • Папір #, самокопіювальний папір та інший папір 

для виготовляння копій і відбитків, у рулонах 

або в аркушах 

17.23.11 Копіювальний • Папір вуглецевий #, самокопіювальний та інший 

папір для виготовлення копій і відбитків; 

трафарети для копіювальних апаратів та офсетні 
пластини з паперу, ґумований або клейкий папір 

17.23.11-00.00 Копіювальний • Папір вуглецевий #, самокопіювальний та інший 

папір для виготовлення копій і відбитків; 

трафарети для копіювальних апаратів та офсетні 
пластини з паперу, ґумований або клейкий папір 

17.23.13-75.00 Копіювальним • Форми конторські багаточастинні нерозрізані, 
зокрема комплекти копіювальних прокладок з 
безвуглецевим # шаром і книжки 

17.23.13-79.00 Копіювальним • Форми конторські багаточастинні, зокрема 
форми окремими аркушами, комплекти 

копіювальних прокладок з безвуглецевим # 

шаром і книжки (крім нерозрізаних форм) 

17.23.11 Копіювальних • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і відбитків; трафарети для # 

апаратів та офсетні пластини з паперу, 

ґумований або клейкий папір 

17.23.11-00.00 Копіювальних • Папір вуглецевий копіювальний, 

самокопіювальний та інший папір для 

виготовлення копій і відбитків; трафарети для # 

апаратів та офсетні пластини з паперу, 

ґумований або клейкий папір 

17.23.13-75.00 Копіювальних • Форми конторські багаточастинні нерозрізані, 
зокрема комплекти # прокладок з безвуглецевим 
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копіювальним шаром і книжки 

17.23.13-79.00 Копіювальних • Форми конторські багаточастинні, зокрема 
форми окремими аркушами, комплекти # 

прокладок з безвуглецевим копіювальним 

шаром і книжки (крім нерозрізаних форм) 

26.20.16-40.00 Копіювальні • Принтери, # та факсимільні апарати, які можна 
під'єднати до автоматичних машин для 

обробляння даних або до мережі (крім машин 

для друку, які друкують за допомогою пластин, 

барабанів та інших складників, а також машин, 

які виконують дві чи більше функції: 
друкування, копіювання чи факсимільне 
передавання) 

17.12.13 Копіювального • Папір-основа та картон-основа для 

фоточутливого, термочутливого чи 

електрочутливого паперу; папір-основа для # 

паперу; основа для шпалер 

17.12.13-00.00 Копіювального • Папір-основа та картон-основа для 

фоточутливого, термочутливого чи 

електрочутливого паперу; папір-основа для # 

паперу; основа для шпалер 

32.99.16-70.00 Копіювального • Стрічки до друкарських машинок або подібні 
стрічки, просочені чорнилом чи оброблені 
іншим способом для нанесення відбитків (крім 

рулонів зі стрічкою вугільного чи іншого # 

паперу) 

26.20.16-40..00 Копіювання • Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, 

які можна під'єднати до автоматичних машин 

для обробляння даних або до мережі (крім 

машин для друку, які друкують за допомогою 

пластин, барабанів та інших складників, а також 

машин, які виконують дві чи більше функції: 
друкування, # чи факсимільне передавання) 

26.20.18 Копіювання • Пристрої, що виконують дві чи більше з таких 

функцій: друкування, сканування, #, 

факсимільний зв'язок 

26.20.18-00.00 Копіювання • Пристрої, що виконують дві чи більше з таких 

функцій: друкування, сканування, #, 

факсимільний зв'язок 

10.41.41-90.00 Копри • Макуха та інші тверді відходи й залишки, 

утворені після екстрагування олії та жирів з 
інших рослин (зокрема з насіння бавовнику, 

насіння льону, кокосових горіхів, #, пальмових 

горіхів чи ядер), крім соєвих бобів, насіння 

соняшнику, ріпаку чи кользи 

10.20.9 Коптіння • Послуги щодо # і консервування та 
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приготування іншими способами у виробництві 
рибних продуктів; роботи субпідрядні як 

частина виробництва оброблених і 
законсервованих риби, ракоподібних і молюсків 

10.20.91 Коптіння • Послуги щодо # і консервування та 
приготування іншими способами у виробництві 
рибних продуктів 

10.20.91-00.00 Коптіння • Послуги щодо # і консервування та 
приготування іншими способами у виробництві 
рибних продуктів 

10.13.11 Копчена • Свинина у відрубах, солена, засушена чи # 

(бекон і шинка) 

10.13.11-80.00 Копчена • Свинина, солена, у розсолі, сушена чи # 

(зокрема бекон, три чверті боків/серединки, 

передні краї, суглоби та їхні відруби), крім 

стегон, лопаток та їхніх відрубів з кісткою, 

грудин і їхніх відрубів 

10.13.12 Копчене • М'ясо великої рогатої худоби, солене, засушене 

чи # 

10.13.12-00.00 Копчене • М'ясо великої рогатої худоби, солене, засушене 

чи # 

10.11.50-40.00 Копчений • Жир свинячий, відділений від м'язових, тканин; 

свіжий; охолоджений; заморожений; солений; у 

розсолі чи # (крім витопленого) 

30.11.1 Кораблі • # військові 

30.11.10 Кораблі • # військові 

30.11.10-00.00 Кораблі • # військові 

25.62.10-07.00 Кораблів • Обробляння токарне металевих деталей 

повітряних суден, космічних # і супутників 

25.99.26 Кораблів • Ґвинти # та човнів і лопаті до них 

25.99.26-00.00 Кораблів • Ґвинти # та човнів і лопаті до них 

32.99.59-30.00 Корали • Вироби з матеріалів тваринного походження для 

художнього різьблення, таких як кістка слонова 
(бивні), кістка, панцир черепаховий, роги оленів 

та інших тварин, #, перламутр 

13.96.1 Корд • Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з 
металом; тканини з металевих ниток і тканини з 
металізованої пряжі; нитки ґумові та # з 
текстильним покривом і продукція текстильна та 
готові вироби технічної призначеності 

13.96.13 Корд • Нитки ґумові та # з текстильним покривом; 

пряжа текстильна та нитки, просочені або 



стор. 1342 з 1807  

покриті ґумою чи пластмасою 

13.96.13-00.00 Корд • Нитки ґумові та # з текстильним покривом; 

пряжа текстильна та нитки, просочені або 

покриті ґумою чи пластмасою 

22.19.20-50.00 Корди • Нитки та # з вулканізованої ґуми 

13.96.15 Кордне • Полотно # для шин, з високоміцних ниток з 
нейлону чи інших поліамідів, поліефірів або 

віскози 

24.10.61-40.00 Корду • Прутки для зміцнювання шинного # 

24.42.23-30.00 Корду • Дріт з нелегованого алюмінію (крім ізольованих 

електричних проводів і кабелів, троса й 

армованого алюмінієвим дротом #, 

багатожильного проводу й кабелю) 

24.42.23-50.00 Корду • Дріт з алюмінієвих сплавів (крім ізольованих 

електричних проводів і кабелів, троса й 

армованого алюмінієвим дротом #, 

багатожильного проводу й кабелю) 

24.44.23-50.00 Корду • Дріт з міді з найменшим розміром поперечного 

перерізу більше ніж 0,5 мм, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу менше ніж 6 мм 

(крім троса чи посиленого дротом #, 

багатожильного проводу й кабелю) 

24.44.23-70.00 Корду • Дріт з міді з найменшим розміром поперечного 

перерізу більше ніж 0,5 мм (крім троса чи 

посиленого дротом #, багатожильного проводу й 

кабелю) 

28.30.54-80.00 Коренеплодів • Машини для збирання # або бульбоплодів (крім 

картоплекопачів і картоплезбиральних машин, 

гичкорізів і бурякозбиральних машин) 

28.30.59-90.00 Коренеплодів • Машини збиральні (крім зернозбиральних 

комбайнів, машин для збирання # або 

бульбоплодів, силосозбиральних комбайнів і 
комбайнів для збирання винограду) 

28.30.54 Коренеплодів • Машини для збирання # і бульбоплодів 

25.99.29-25.00 Корзини • Вироби готові із залізного чи сталевого дроту; 

силки, капкани й подібні вироби, дротяна 
обв'язка для фуражу, носові кільця для тварин, 

матрацні гачки, гаки для м'яса, підвіски 

ринви/водостічного жолоба, # для паперу (крім 

дротових каркасів для абажурів) 

32.50.42 Коригувальні • Окуляри, захисні окуляри й подібні оптичні 
вироби, #, захисні та інші вироби 

32.50.42-90.00 Коригувальні • Окуляри та захисні окуляри й подібні оптичні 
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вироби, #, захисні та інші вироби (крім окулярів 

сонцезахисних) 

32.50.41-53.00 Коригують • Лінзи до окулярів неоправлені (крім лінз, що # 

зір) 

32.50.41-55.00 Коригують • Лінзи до окулярів неоправлені, що # зір, 

однофокусні, оброблені з обох боків 

32.50.41-59.00 Коригують • Лінзи до окулярів неоправлені, що # зір, 

оброблені з обох боків (крім однофокусних) 

32.50.41-70.00 Коригують • Лінзи до окулярів неоправлені, що # зір (крім 

оброблених з обох боків) 

28.92.2 Корисних • Машини інші для переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, вирівнювання, 

трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, 

# копалин або руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні котки) 

10.84.23 Кориця • # (роду Canella), оброблена; прянощі оброблені, 
інші 

10.84.23-00.00 Кориця • # (роду Canella), оброблена: прянощі оброблені, 
Інші 

16.29.11-80.00 Коріння • Заготівки для виготовлення люльок з дерева чи # 

грубооброблені 

15.20.13-80.00 Корка • Взуття на підошві з дерева, # чи з інших 

матеріалів та з верхом з натуральної шкіри (крім 

взуття на підошві з ґуми, пластмаси чи 

натуральної шкіри) 

16 Корка • Деревина та вироби з деревини й # (крім 

меблів); вироби із соломи та матеріалів: 

придатних для плетіння 

16.2 Корка • Вироби з деревини, #, соломи та матеріалів, 

придатних для плетіння 

16.29 Корка • Вироби з деревини, інші; вироби з #, соломи та 
матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.2 Корка • Вироби з #, соломи та інших матеріалів, 

придатних для плетіння; вироби кошикові та 

плетені вироби 

16.29.9 Корка • Послуги щодо виготовляння виробів з деревини 

та # (крім меблів), соломи й матеріалів, 

придатних для плетіння: роботи субпідрядні як 

частина виробництва інших виробів з деревини, 

корка, соломи й матеріалів, придатних для 

плетіння 

16.29.9 Корка • Послуги щодо виготовляння виробів з деревини 

та корка (крім меблів), соломи й матеріалів, 
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придатних для плетіння; роботи субпідрядні як 

частина виробництва інших виробів з деревини, 

#, соломи й матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.21 Корка • Корок натуральний, з вилученим зовнішнім 

шаром або начорно обрізаний, або у формі 
блоків, плит, листів чи смуг; корок подрібнений, 

гранульований або мелений; відходи # 

16.29.21-30.00 Корка • Відходи #; корок подрібнений, гранульований 

або мелений (крім корка натурального 

необробленого чи начорно обробленого) 

16.29.22 Корка • Вироби з натурального # 

16.29.22-50.00 Корка • Пробки та заглушки з натурального # 

16.29.22-90.00 Корка • Вироби з натурального #, інші 

16.29.23 Корка • Блоки, плити, листи та смуги, плитки будь-якої 
форми, суцільні циліндри, з агломерованого # 

16.29.23-20.00 Корка • Пробки та заглушки з агломерованого # для 

високоякісних ігристих вин, вироблених у 

певних регіонах (зокрема пробки із шайбами з 
натурального корка) 

16.29.23-20.00 Корка • Пробки та заглушки з агломерованого корка для 

високоякісних ігристих вин, вироблених у 

певних регіонах (зокрема пробки із шайбами з 
натурального #) 

16.29.23-50.00 Корка • Пробки та заглушки з агломерованого # для вин 

(крім високоякісних ігристих вин, вироблених у 

певних регіонах) 

16.29.24-00.00 Корка • Корок агломерований: вироби з агломерованого 

#, н. в. і. у. 

16.29.91 Корка • Послуги щодо виготовляння виробів з деревини 

та # (крім меблів), соломи й матеріалів, 

придатних для плетіння 

16.29.91-00.00 Корка • Послуги щодо виготовляння виробів з деревини 

та # (крім меблів), соломи й матеріалів, 

придатних для плетіння 

16.29.99 Корка • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших виробів з деревини, #, соломи й 

матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.99-00.00 Корка • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших виробів з деревини, #, соломи й 

матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.24 Корка • Корок агломерований; вироби з агломерованого 

#, н. в. і. у. 
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22.22.19-30.00 Корки • #, накривки та інші пластмасові засоби для 

закривання (крім призначених для пляшок) 

10.9 Корми • # готові для тварин 

10.91 Корми • # готові для сільськогосподарських тварин 

10.91.1 Корми • # готові для сільськогосподарських тварин, крім 

крупки та гранул з люцерни 

10.91.10 Корми • # готові для сільськогосподарських тварин, крім 

крупки та гранул з люцерни 

10.92 Корми • # готові для домашніх тварин 

10.92.1 Корми • # готові для домашніх тварин 

10.92.10 Корми • # готові для домашніх тварин 

10.92.10-00.00 Корми • # готові для домашніх тварин 

10.91.9 Кормів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

готових # для сільськогосподарських тварин 

10.91.10-10.00 Кормів • Премікси до # для сільськогосподарських тварин 

10.91.99 Кормів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

готових # для сільськогосподарських тварин 

10.91.99-00.00 Кормів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

готових # для сільськогосподарських тварин 

10.92.9 Кормів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

готових # для домашніх тварин 

10.92.99 Кормів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

готових # для домашніх тварин 

10.92.99-00.00 Кормів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

готових # для домашніх тварин 

28.30.83 Кормів • Машини для приготування # для тварин 

28.30.83-00.00 Кормів • Машини для приготування # для тварин 

16.24.13-20.00 Коробки • Ящики; #; тара решітчаста; барабани та подібна 
пакувальна тара, з деревини (крім кабельних 

барабанів) 

16.29.13 Коробки • Вироби мозаїчні та інкрустовані дерев'яні, # для 

ювелірних виробів або ножових виробів і 
подібні вироби, статуетки й інші декоративні 
вироби, з деревини 

16.29.13-00.00 Коробки • Вироби мозаїчні та інкрустовані дерев'яні, # для 

ювелірних виробів або ножових виробів і 
подібні вироби, статуетки й інші декоративні 
вироби, з деревини 

17.21.13 Коробки • Картонки, # та ящики паперові або картонні 
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гофровані 

17.21.13-00.00 Коробки • Картонки, # та ящики паперові або картонні 
гофровані 

17.21.14 Коробки • Картонки, # та ящики складані, паперові або 

картонні негофровані 

17.21.14-00.00 Коробки • Картонки, # та ящики складані, паперові або 

картонні негофровані 

17.23.12 Коробки • Конверти, листівки поштові закриті, листівки 

поштові неілюстровані та листівки паперові чи 

картонні; #, сумки, гаманці й поштові набори 

для писання паперові чи картонні, з умістом 

канцелярського паперу 

17.23.12-70.00 Коробки • #, сумки, гаманці й поштові набори для писання, 

паперові чи картонні, з умістом канцелярського 

паперу 

22.22.13 Коробки • #, ящики, тара ґратчаста й подібні вироби з 
пластмас 

22.22.13-00.00 Коробки • #, ящики, тара ґратчаста й подібні вироби з 
пластмас 

28.15.24 Коробки • Колеса зубчасті та зубчасті передачі; ґвинти 

ходові кулькові чи роликові; # передач та інші 
пристрої перемикання швидкості 

28.15.24-32.00 Коробки • # передач до стаціонарного устатковання, 

циліндричні прямозубі та косозубі 

28.15.24-33.00 Коробки • # передач до стаціонарного устатковання, 

конічні прямозубі та косозубі 

28.15.24-34.00 Коробки • # передач до стаціонарного устатковання, 

черв'ячні 

28.15.24-40.00 Коробки • # передач, інші 

28.15.24-50.00 Коробки • # передач та інші пристрої перемикання 

швидкості до машин, наземних або водних 

транспортних засобів (крім зубчастих коліс і 
зубчастих передач) 

29.32.30-33.00. Коробки • # передач і їхні частини 

25.71.13-30.00 Коробкового • Ножі для паперу, розкривання конвертів, 

підчищання текстів, пристрої для заточування 

олівців і леза до них (зокрема пристрої для 

заточування олівців # типу), крім пристроїв до 

заточувальних машинок для олівців 

28.15.24-75.00 Коробок • Елементи трансмісій, інші (крім зубчастих коліс 

і зубчастих передач, ґвинтів ходових кулькових 

або роликових, # передач та інших пристроїв 
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перемикання швидкості) 

28.15.39-50.00 Коробок • Частини трансмісій, кулачкових і колінчастих 

валів, вальниць/підшипників ковзання до валів, 

зубчастих коліс, ходових кулькових і роликових 

ґвинтів, # передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт зчеплення валів, 

універсальних муфт 

28.95.11-60.00 Коробок • Машини для виробництва картонних #, ящиків, 

труб, барабанів або подібної тари з паперу та 
картону (крім машин для формування виробів) 

28.95.12-70.00 Коробок • Частини різальних машин, машин для 

виготовляння сумок, мішків, конвертів, 

картонних #, ящиків, труб, барабанів або 

подібної тари з паперу та картону, машин для 

формування виробів з паперу, волокнистої маси 

й картону 

28.99.11-50.00 Коробок • Машини швейні/швацькі проволокошвейні та 
скобозшивачі для книг, зокрема для 

виготовляння картонних # чи подібних виробів 

(крім машин для скріплення (степлери) для 

конторського/офісного застосування, для 

виготовляння картонних коробок) 

28.99.11-50.00 Коробок • Машини швейні/швацькі, проволокошвейні та 
скобозшивачі для книг, зокрема для 

виготовляння картонних коробок чи подібних 

виробів (крім машин для скріплення (степлери) 

для конторського/офісного застосування, для 

виготовляння картонних #) 

16.29.21 Корок • # натуральний, з вилученим зовнішнім шаром 

або начорно обрізаний, або у формі блоків, плит, 

листів чи смуг; корок подрібнений, 

гранульований або мелений; відходи корка 

16.29.21 Корок • Корок натуральний, з вилученим зовнішнім 

шаром або начорно обрізаний, або у формі 
блоків, плит, листів чи смуг; # подрібнений, 

гранульований або мелений; відходи корка 

16.29.21-30.00 Корок • Відходи корка; # подрібнений, гранульований 

або мелений (крім корка натурального 

необробленого чи начорно обробленого) 

16.29.21-50.00 Корок • # натуральний, з вилученим зовнішнім шаром 

або начорно обрізаний, у формі прямокутних 

або квадратних блоків, плит, листів чи смуг 

16.29.23-80.00 Корок • # агломерований - блоки, плити, листи та смути, 

плитки будь-якої форми, суцільні циліндри чи 

диски, зокрема корок агломерований спучений 

або корок палений (крім пробок і заглушок) 
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16.29.23-80.00 Корок • Корок агломерований - блоки, плити, листи та 
смуги, плитки будь-якої форми, суцільні 
циліндри чи диски, зокрема # агломерований 

спучений або корок палений (крім пробок і 
заглушок) 

16.29.23-80.00 Корок • Корок агломерований - блоки, плити, листи та 
смуги, плитки будь-якої форми, суцільні 
циліндри чи диски, зокрема корок 

агломерований спучений або # палений (крім 

пробок і заглушок) 

16.29.24 Корок • # агломерований; вироби з агломерованого 

корка, н. в. і. у. 

16.29.24-00.00 Корок • # агломерований; вироби з агломерованого 

корка, н. в. і. у. 

32.50.22-59.00 Коронки • Протези зубні (зокрема зубні ряди чи часткові 
ряди, # металеві, олов'яні, з нержавкої сталі), 
крім зубів штучних окремих 

25.92.13-70.00 Корончастих • Заглушки, затички, ковпачки та накривки з 
недорогоцінних металів (крім свинцевих, # 

пробок, алюмінієвих затичок, заглушок, 

ковпачків і накривок, діаметром більше ніж 21 

мм) 

25.92.13 Корончасті • Пробки # та заглушки, ковпачки й накривки з 
недорогоцінних металів 

25.92.13-30.00 Корончасті • Пробки # із заліза чи сталі 

28.22.15-70.00 Короткі • Засоби транспортні самохідні (крім оснащених 

устаткованням для підіймання та 
переміщування, що їх використовують на 
заводах, складах, у портах або в аеропортах для 

перевезення вантажів на # відстані); тягачі, 
використовувані на залізничних платформах 

28.22.19-70.00 Короткі • Частини самохідних вантажівок для перевезення 

вантажів на # відстані, тягачів, 

використовуваних на залізничних платформах 

(крім вантажівок, оснащених устаткованням для 

підіймання та переміщування) 

26.40.42-35.00 Корпус • Гучномовці окремі, умонтовані в # (зокрема 

рами та шафи, призначені для встановлювання 

гучномовців) 

26.40.42-37.00 Корпус • Комплекти гучномовців, умонтовані в один # 

(зокрема рами та шафи, призначені для 

встановлювання гучномовців) 

26.40.42-39.00 Корпус • Гучномовці (зокрема головки гучномовців, рами 

та шафи, призначені для встановлювання 

гучномовців), крім умонтованих у # 
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26.52.11 Корпусами • Годинники наручні, кишенькові, з #, 

виробленими з дорогоцінних металів або з 
металів, плакованих дорогоцінними металами 

28.52.11-00.00 Корпусами • Годинники наручні, кишенькові, з #, 

виробленими з дорогоцінних металів або з 
металів, плакованих дорогоцінними металами 

26.30.40-70.00 Корпуси • Шафи та # для передавальної та приймальної 
апаратури для радіомовлення й телебачення, 

телевізійними камерами; частини, призначені 
винятково або переважно для використання з 
апаратурою з телевізійними камерами, 

приймальною апаратурою для радіомовлення та 
телебачення, монітори та проектори (крім антен, 

електронних модулів і частин до моніторів і 
проекторів, призначених винятково або 

переважно для використання в автоматичних 

машинах для обробляння даних), н. в. і. у. 

26.52.26 Корпуси • # годинників і частини до них 

26.52.26-00.00 Корпуси • # годинників і частини до них 

28.15.23 Корпуси • # вальниць/підшипників і вальниці/підшипники 

ковзання до валів 

28.15.23-50.00 Корпуси • # вальниць/підшипників без умонтованих 

кулькових або роликових 

вальниць/підшипників; вальниці/підшипники 

ковзання до валів 

29.20.10-50.00 Корпуси • Кузови вантажівок, фургонів, автобусів, 

автобусів міжміського сполучення, тягачів, 

самоскидів і автомобілів спеціальної 
призначеності, зокрема # автомобілів для 

перевезення не менше ніж 10 людей, цілком або 

неповністю складені 

28.15.23-30.00 Корпуси • # вальниць/підшипників з умонтованими 

кульковими чи роликовими 

вальницями/підшипниками 

26.20.13 Корпусі • Машини автоматичного обробляння інформації 
цифрові, що мають в одному # принаймні 
центральний блок обробляння інформації, 
пристрої введення та виведення, комбіновані чи 

ні 

26.20.13-00.00 Корпусі • Машини автоматичного обробляння інформації 
цифрові, що мають в одному # принаймні 
центральний блок обробляння інформації, 
пристрої введення та виведення, комбіновані чи 

ні 

26.20.15 Корпусі • Машини автоматичного обробляння інформації 
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цифрові інші, що мають або не мають в одному 

# один або два з таких пристроїв: 

запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення, 

пристрої виведення 

26.20.15-00.00 Корпусі • Машини автоматичного обробляння інформації 
цифрові інші, що мають або не мають в одному 

# один або два з таких пристроїв: 

запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення, 

пристрої виведення 

26.20.16 Корпусі • Пристрої введення та виведення, що мають або 

не мають запам'ятовувальні пристрої в одному # 

26.20.16-60.00 Корпусі • Пристрої введення та виведення, що мають або 

не мають запам'ятовувальні пристрої в одному # 

26.40.34 Корпусі • Відеомонітори та відеопроектори, не поєднані в 

одному # з телеприймальною апаратурою та не 

використовувані в системі автоматичного 

обробляння інформації 

28.25.12-20.00 Корпусі • Установки для кондиціювання повітря настінні 
чи віконні, в окремому # або спліт-системи 

28.25.12-50.00 Корпусі • Установки для кондиціювання повітря з 
умонтованою холодильною установкою (крім 

установок в окремому #, спліт-систем і 
призначених для використання в моторних 

транспортних засобах) 

22.29.26 Корпусів • Фурнітура для меблів, # автомобілів і подібні 
вироби з пластмас; статуетки та інші 
оздоблювальні вироби з пластмас 

22.29.26-10.00 Корпусів • Фурнітура для меблів, # автомобілів або подібні 
вироби з пластмас 

24.51.12-20.00 Корпусів • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, # 

вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з 
кулястим графітом (крім деталей для корпусів 

роликових і кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.12-20.00 Корпусів • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з 
кулястим графітом (крім деталей для # 

роликових і кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.12-90.00 Корпусів • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, # 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень; шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
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чавуну з кулястим графітом 

24.51.13-20.00 Корпусів • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, # 

вальниць/підшипників і гладких валів із сірого 

чавуну (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.13-20.00 Корпусів • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів із сірого 

чавуну (крім деталей # роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.51.13-90.00 Корпусів • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, # 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), із 
сірого чавуну 

24.52.10-30.00 Корпусів • Лиття деталей # вальниць/підшипників і 
вальниць/підшипників гладких валів зі сталі 
(крім деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.52.10-30.00 Корпусів • Лиття деталей корпусів вальниць/підшипників і 
вальниць/підшипників гладких валів зі сталі 
(крім деталей # роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.52.10-90.00 Корпусів • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, # 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі 
сталі 

24.53.10-20.00 Корпусів • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, # 

вальниць/підшипників і гладких валів з легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.53.10-20.00 Корпусів • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з легких 

металів (крім деталей # роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Корпусів • Лиття деталей передавальних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, # 

вальниць/підшипників і гладких валів, 
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виливаних з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Корпусів • Лиття деталей передавальних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей # роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

25.50.12-20.00 Корпусів • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 
штампування) сталевих частин передавальних 

валів, колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, # вальниць/підшипників та гладких 

валів (крім деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

25.50.12-20.00 Корпусів • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 
штампування) сталевих частин передавальних 

валів, колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів вальниць/підшипників та 
гладких валів (крім деталей для # роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

28.15.39-30.00 Корпусів • Частини # вальниць/підшипників 

31.09.14-30.00 Корпусів • Меблі з пластмаси, крім медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних меблів - # і 
шаф, спеціально сконструйованих до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.09.14-50.00 Корпусів • Меблі з інших матеріалів, ніж метал, дерево чи 

пластмаса, крім сидінь, # і шаф, спеціально 

сконструйованих до високоякісних акустичних 

систем, відеоапаратури чи телеапаратури 

32.99.59-60.00 Корпусом • Термоси та інші вакуумні посудини, складені, з 
#, та їхні частини (крім скляних колб) 

14.14.25 Корсети • Бюстгальтери, пояси, #, підтяжки, підв'язки, 

круглі підв'язки й подібні вироби та їхні деталі, 
трикотажні чи не трикотажні 

21.20.12-70.00 Кортикостероїдних • Ліки, з умістом # гормонів, їхніх похідних і 
структурних аналогів, дозовані чи розфасовані 
для роздрібної торгівлі 

23.99.15 Корунд • # штучний 

23.99.15-00.00 Корунд • # штучний 

24.42.12 Корунду • Оксид алюмінію, крім штучного # 

24.42.12-00.00 Корунду • Оксид алюмінію, крім штучного # 
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28.30.4 Косарки • # для газонів, парків, спортивних майданчиків 

28.30.40 Косарки • #для газонів,, парків, спортивних майданчиків 

28.30.40-10.00 Косарки • # електричні для газонів, парків, майданчиків 

для гольфу, спортивних майданчиків 

28.30.40-30.00 Косарки • # для газонів, парків, спортивних майданчиків, з 
неелектричним урухомлювачем/приводом, з 
різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині 

28.30.40-50.00 Косарки • # самохідні моторні, для газонів, парків, 

спортивних майданчиків, з неелектричним 

урухомлювачем/приводом, з різальним 

пристроєм, що обертається в горизонтальній 

площині чи з обертовими ножами 

28.30.40-70.00 Косарки • # не моторні для газонів, парків, майданчиків 

для гольфу, спортивних майданчиків (зокрема 
косарки ручні циліндричні), крім обладнаних 

різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині 

28.30.40-70.00 Косарки • Косарки не моторні для газонів, парків, 

майданчиків для гольфу, спортивних 

майданчиків (зокрема # ручні циліндричні), крім 

обладнаних різальним пристроєм, що 

обертається в горизонтальній площині 

28.30.51 Косарки • # (зокрема тракторні навісні різальні механізми), 

н. в. і. у. 

28.30.51-30.00 Косарки • # моторні (крім призначених для газонів, парків, 

майданчиків для гольфу, спортивних 

майданчиків) 

28.30.51-53.00 Косарки • # тракторні, навісні або причіпні, з різальним 

пристроєм, що обертається в горизонтальній 

площині (крім моторних або призначених для 

газонів, парків, майданчиків для гольфу, 

спортивних майданчиків) 

28.30.51-55.00 Косарки • # тракторні, навісні або причіпні (крім 

моторних, з різальним пристроєм, що 

обертається в горизонтальній площині, чи 

призначених для газонів, парків, спортивних 

майданчиків) 

28.30.51-70.00 Косарки • # (крім моторних, тракторних навісних або 

причіпних, чи призначених для газонів, парків, 

спортивних майданчиків) 

32.50.22-39.74 Косинки • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, #, 

обтуратори, суспензорії); чохли для кукс верхніх 

і нижніх кінцівок; оболонки (зокрема гелеві), 
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для кукс верхніх та нижніх кінцівок; вкладки з 
силіконової композиції для кукс верхніх і 
нижніх кінцівок: подушки протипролежневі; 
ліфи для кріплення протезів молочної залози 

25.99.29-27.00 Косметики • Табакерки, портсигари, пудрениці, футляри для 

# та подібні вироби, із заліза чи сталі 

32.91.12 Косметики • Щітки зубні, щітки для волосся та інші туалетні 
щітки для особистої гігієни; пензлі художні, 
пензлики для писання та пензлики для 

нанесення # 

32.91.12-70.00 Косметики • Пензлики для нанесення # 

15.12.12-10.00 Косметички • Валізи, сумки-чохли на одяг, #, кейси на ділові 
папери, ранці шкільні й подібні вироби, з 
натуральної шкіри, композиційної шкіри, 

лакової шкіри, пластмаси, текстильних 

матеріалів, алюмінію чи інших матеріалів 

20.42.9 Косметичних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

парфумів і # засобів 

20.42.99 Косметичних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

парфумів і # засобів 

20.42.99-00.00 Косметичних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

парфумів і # засобів 

32.99.15-10.00 Косметичних • Олівці прості та кольорові, з грифелями у 

твердій оболонці (крім олівців для медичних, # 

або гігієнічних цілей) 

22.29.91-80.00 Космічних • Виготовляння пластмасових деталей для авіації 
та до # апаратів 

23.12.12-10.00 Космічних • Скло безпечне (безосколкове) зміцнене, 

розміром і форматом для використання з 
автомобілях, літальних апаратах, суднах, # 

літальних апаратах або інших транспортних 

засобах 

23.12.12-50.00 Космічних • Скло безпечне (безосколкове) багатошарове 

розміром і форматом для використання з 
автомобілях, літальних апаратах, суднах, # 

літальних апаратах або інших транспортних 

засобах 

25.50.12-80.00 Космічних • Штампування об'ємне сталевих частин 

локомотивів і рухомого складу, повітряних 

суден, # суден, електричного устатковання та 
пристроїв, оптичних пристроїв, фото-і 
кіноустатковання, вимірювальних, 

контролювальних або прецизійних пристроїв 

25.62.10-07.00 Космічних • Обробляння токарне металевих деталей 
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повітряних суден, # кораблів і супутників 

30.30.1 Космічних • Установки силові та двигуни до повітряних або 

# літальних апаратів; тренажери наземні для 

льотного складу та їхні частини 

30.30.5 Космічних • Частини повітряних і # літальних апаратів, інші 

30.30.9 Космічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

повітряних і # літальних апаратів та супутнього 

устатковання 

30.30.50 Космічних • Частини повітряних і # літальних апаратів, інші 

30.30.50-50.00 Космічних • Шасі та їхні частини до дирижаблів, планерів, 

дельта планів та інших безмоторних повітряних 

літальних апаратів, вертольотів, літаків, # 

літальних апаратів і космічних ракет-носіїв 

30.30.50-50.00 Космічних • Шасі та їхні частини до дирижаблів, планерів, 

дельтапланів та інших безмоторних повітряних 

літальних апаратів, вертольотів, літаків, 

космічних літальних апаратів і # ракет-носіїв 

30.30.99 Космічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

повітряних і # літальних апаратів та супутнього 

устатковання 

30.30.99-00.00 Космічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

повітряних і # літальних апаратів та супутнього 

устатковання 

33.16 Космічних • Ремонтування та технічне обслуговування 

повітряних і # літальних апаратів 

33.16.1 Космічних • Ремонтування та технічне обслуговування 

повітряних і # літальних апаратів 

33.16.10 Космічних • Ремонтування та технічне обслуговування 

повітряних і # літальних апаратів 

33.16.10-00.00 Космічних • Ремонтування та технічне обслуговування 

повітряних і # літальних апаратів 

30.3 Космічні • Апарати літальні повітряні й # та супутнє 
устатковання 

30.30 Космічні • Апарати літальні повітряні й # та супутнє 
устатковання 

30.30.4 Космічні • Апарати літальні # (зокрема супутники) та 

космічні ракети-носії 

30.30.4 Космічні • Апарати літальні космічні (зокрема супутники) 

та # ракети-носії 

30.30.40 Космічні • Апарати літальні # (зокрема супутники) та 

космічні ракети-носії 
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30.30.40 Космічні • Апарати літальні космічні (зокрема супутники) 

та # ракети-носії 

30.30.40-00.00 Космічні • Апарати літальні # (зокрема супутники) та 

космічні ракети-носії 

30.30.40-00.00 Космічні • Апарати літальні космічні (зокрема супутники) 

та # ракети-носії 

26.51.11-50.00 Космічної • Прилади та інструменти для аеронавігації та # 

навігації (крім компасів) 

26.51.11-80.00 Космічної • Прилади та інструменти для навігації (зокрема 
для морської й річкової навігації), крім 

аеронавігації та # навігації, компасів 

28.15.24-32.00 Косозубі • Коробки передач до стаціонарного 

устатковання, циліндричні прямозубі та # 

28.15.24-33.00 Косозубі • Коробки передач до стаціонарного 

устатковання, конічні прямозубі та # 

14.13.12 Костюми • #, комплекти, піджаки (куртки), блейзери, 

штани, комбінезони з нагрудником і шлейками, 

бриджі та шорти: чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні 

14.13.12-60.00 Костюми • # та комплекти, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні 

14.13.14 Костюми • #, комплекти, жакети (куртки), блейзери, сукні; 
спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 
нагрудником і шлейками, бриджі та шорти, 

жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.14-60.00 Костюми • # та комплекти, жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.22 Костюми • # та комплекти, чоловічі або хлопчачі, з 
текстильних тканин, не трикотажні 

14.13.22-10.00 Костюми • #, чоловічі або хлопчачі (крім трикотажних) 

14.13.32 Костюми • # та комплекти, жіночі або дівчачі, з 
текстильних тканин, крім трикотажних 

14.13.32-10.00 Костюми • #, жіночі або дівчачі з текстильних тканин (крім 

трикотажних) 

14.19.1 Костюми • Одяг дитячий, спортивні # та інший одяг, 
аксесуари та деталі одягу, трикотажні 

14.19.12 Костюми • # спортивні, лижні, купальні та інший одяг, 
трикотажні 

14.19.12-10.00 Костюми • # спортивні, трикотажні 

14.19.12-30.00 Костюми • # лижні, трикотажні 

14.19.12-40.00 Костюми • # купальні чоловічі чи хлопчачі, трикотажні 
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14.19.12-50.00 Костюми • # купальні жіночі чи дівчачі, трикотажні 

14.19.22 Костюми • # спортивні, лижні, купальні та інший одяг, з 
текстильного полотна, крім трикотажних 

14.19.22-10.00 Костюми • Одяг чоловічий або хлопчачий, інший, н. в. і. у. 

(зокрема жилети, спортивні # та костюми для 

бігу), крім трикотажних лижних костюмів 

14.19.22-10.00 Костюми • Одяг чоловічий або хлопчачий, інший, н. в. і. у. 

(зокрема жилети, спортивні костюми та # для 

бігу), крім трикотажних лижних костюмів 

14.19.22-20.00 Костюми • Одяг жіночий або дівчачий, інший, н. в. і. у. 

(зокрема жилети, спортивні # та костюми для 

бігу), крім трикотажних лижних костюмів 

14.19.22-20.00 Костюми • Одяг жіночий або дівчачий, інший; н. в. і. у. 

(зокрема жилети, спортивні костюми та # для 

бігу), крім трикотажних лижних костюмів 

14.19.22-30.00 Костюми • # лижні, крім трикотажних 

14.19.22-40.00 Костюми • # купальні чоловічі або хлопчачі, крім 

трикотажних 

14.19.22-50.00 Костюми • # купальні жіночі або дівчачі, крім трикотажних 

14.19.22-10.00 Костюмів • Одяг чоловічий або хлопчачий, інший, н. в. і. у. 

(зокрема жилети, спортивні костюми та 
костюми для бігу), крім трикотажних лижних # 

14.19.22-20.00 Костюмів • Одяг жіночий або дівчачий, інший, н. в. і. у. 

(зокрема жилети, спортивні костюми та 
костюми для бігу), крім трикотажних лижних # 

28.92.2 Котки • Машини інші для переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, вирівнювання, 

трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, 

корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні #) 

28.92.24 Котки • Машини трамбувальні та дорожні #, самохідні 

28.92.24-00.00 Котки • Машини трамбувальні та дорожні #, самохідні 

24.54.10-10.00 Котків • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
кольорових металів, крім легких металів (крім 

деталей до локомотивів і рухомого складу, 

портальних лісовозів, вантажних машин, 

обладнаних вантажопідіймальним або 

маніпуляційним устаткованням, 

сільськогосподарських і дорожніх #, бульдозерів 

і подібних машин) 

25.30.12 Котлами • Устатковання допоміжне для використовування 

разом з #; конденсатори для парових або інших 

паросилових установок 
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25.30.12-30.00 Котлами • Устатковання допоміжне для використовування 

разом з # підкатегорій 25.30.11, 25.21.12 

27.52.11-13.00 Котлами • Прилади для приготування та підігрівання їжі, 
побутові, з духовкою, залізні чи сталеві, на 
газовому паливі (зокрема з додатковими # для 

центрального опалення, окремими духовками 

для газового та інших видів палива) 

27.52.11-15.00 Котлами • Прилади для приготування та підігрівання їжі, 
побутові, залізні чи сталеві, на газовому паливі 
(зокрема з додатковими # для центрального 

опалення, для газового та інших видів палива, 

без духовки) 

25.21 Котли • Радіатори та # центрального опалення 

25.21.1 Котли • Радіатори та # центрального опалення 

25.21.12 Котли • # центрального опалення для виробництва 

гарячої води чи пари низького тиску 

25.21.12-00.00 Котли • # центрального опалення для виробництва 

гарячої води чи пари низького тиску 

25.30.11 Котли • # парові чи інші парогенерувальні котли; котли 

водяні з пароперегрівом 

25.30.11 Котли • Котли парові чи інші парогенерувальні #; котли 

водяні з пароперегрівом 

25.30.11 Котли • Котли парові чи інші парогенерувальні котли; # 

водяні з пароперегрівом 

25.30.11-10.00 Котли • # водотрубні (крім водогрійних котлів 

центрального опалення, здатних виробляти пару 

низького тиску) 

25.30.11-50.00 Котли • # парогенерувальні (зокрема котли комбіновані), 
крім водогрійних котлів центрального опалення, 

здатних виробляти пару низького тиску), 

водотрубних котлів 

25.30.11-50.00 Котли • Котли парогенерувальні (зокрема # 

комбіновані), крім водогрійних котлів 

центрального опалення, здатних виробляти пару 

низького тиску), водотрубних котлів 

25.30.11-70.00 Котли • # водяні з пароперегрівом (крім водогрійних 

котлів центрального опалення, здатних 

виробляти пару низького тиску) 

27.51.28 Котли • Печі інші, плитки, # для варіння; грилі та 
ростери 

27.51.28-35.00 Котли • # для варіння та панелі з електронагрівальними 

елементами побутові (крім панелей з 
електронагрівальними елементами для 
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вмонтовування) 

25.3 Котлів • Парогенератори, крім водогрійних # 

центрального опалення 

25.21.9 Котлів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

радіаторів і # центрального опалення 

25.21.13 Котлів • Частини # центрального опалення 

25.21.13-00.00 Котлів • Частини # центрального опалення 

25.21.99 Котлів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

радіаторів і # центрального опалення 

25.21.99-00.00 Котлів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

радіаторів і # центрального опалення 

25.30 Котлів • Парогенератори, крім водогрійних # 

центрального опалення 

25.30.9 Котлів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

парогенераторів, крім водогрійних # 

центрального опалення 

25.30.11-10.00 Котлів • Котли водотрубні (крім водогрійних # 

центрального опалення, здатних виробляти пару 

низького тиску) 

25.30.11-50.00 Котлів • Котли парогенерувальні (зокрема котли 

комбіновані), крім водогрійних # центрального 

опалення, здатних виробляти пару низького 

тиску), водотрубних котлів 

25.30.11-50.00 Котлів • Котли парогенерувальні (зокрема котли 

комбіновані), крім водогрійних котлів 

центрального опалення, здатних виробляти пару 

низького тиску), водотрубних # 

25.30.11-70.00 Котлів • Котли водяні з пароперегрівом (крім 

водогрійних # центрального опалення, здатних 

виробляти пару низького тиску) 

25.30.13-30.00 Котлів • Частини парогенерувальних # та водяних котлів 

з пароперегрівом 

25.30.13-30.00 Котлів • Частини парогенерувальних котлів та водяних # 

з пароперегрівом 

25.30.99 Котлів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

парогенераторів, крім водогрійних # 

центрального опалення 

25.30.99-00.00 Котлів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

парогенераторів, крім водогрійних # 

центрального опалення 

25.50.11-34.00 Котлів • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 
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кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, #, машин, устатковання та механічних 

пристроїв, електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-58.00 Котлів • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, #, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної, звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.12-90.00 Котлів • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, #, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.13-70.00 Котлів • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, #, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 

складаних металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Котлів • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, #, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 
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електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних з кольорових металів 

27.51.24-90.00 Котлів • Прилади електронагрівальні побутові (крім 

перукарських апаратів і ручних сушильних 

апаратів, приладів для обігрівання приміщень і 
ґрунту, водонагрівачів, занурюваних нагрівачів, 

прасок, мікрохвильових печей, печей, плиток, # 

для варіння, грилів, ростерів, кавоварок, 

чайників і тостерів) 

28.12.14-50.00 Котлів • Клапани контролю маслогідравлічних силових 

трансмісій для труб, #, резервуарів, цистерн і 
подібних виробів 

28.12.14-80.00 Котлів • Клапани контролю пневматичних силових 

трансмісій для труб, #, резервуарів, цистерн і 
подібних виробів 

28.14.1 Котлів • Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до 

труб, #, резервуарів, цистерн і подібних виробів 

28.14.11-20.00 Котлів • Клапани редукційні із заліза чи сталі до труб, #, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів (крім 

комбінованих з лубрикаторами чи фільтрами) 

28.14.11-40.00 Котлів • Клапани редукційні до труб, #, резервуарів, 

цистерн і подібних виробів (крім із заліза чи 

сталі, комбінованих з лубрикаторами чи 

фільтрами) 

28.14.11-60.00 Котлів • Клапани зворотні до труб, #, резервуарів, 

цистерн і подібних виробів 

28.14.11-80.00 Котлів • Клапани запобіжні чи випускні до труб, #, 

резервуарів, цистерн і подібних виробів 

28.14.13-15.00 Котлів • Клапани керування процесом, інші, до труб, #, 

резервуарів, цистерн або подібних пристроїв 

(крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи 

випускних і терморегулювальних клапанів або 

до маслогідравлічних чи пневматичних силових 

трансмісій) 

33.11.13 Котлів • Ремонтування та технічне обслуговування 

парогенераторів (крім водогрійних # 

центрального опалення) 

33.11.13-00.00 Котлів • Ремонтування та технічне обслуговування 
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парогенераторів (крім водогрійних # 

центрального опалення) 

33.20.11 Котлів • Монтування парогенераторів, крім водогрійних 

# центрального опалення, зокрема монтування 

систем металевих труб на промислових 

підприємствах 

33.20.11-00.00 Котлів • Монтування парогенераторів, крім водогрійних 

# центрального опалення, зокрема монтування 

систем металевих труб на промислових 

підприємствах 

24.10.13 Котунах • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали в кусках, # чи 

подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99, 94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 

24.10.13 Котунах • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали в кусках, котунах 

чи подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99, 94 мас. % у кусках, # чи подібних 

формах 

24.10.13-00.00 Котунах • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали в кусках, # чи 

подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99, 94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 

24.10.13-00.00 Котунах • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали в кусках, котунах 

чи подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99, 94 мас. % у кусках, # чи подібних 

формах 

19.20.1 Котуни • Брикети, # й подібні види твердого палива 

19.20.11 Котуни • Брикети, # й подібні види твердого палива, 

одержані з кам'яного вугілля 

19.20.11-00.00 Котуни • Брикети, # й подібні види твердого палива, 

одержані з кам'яного вугілля 

19.20.12 Котуни • Брикети, # й подібні види твердого палива, 

одержані з лігніту 

19.20.12-00.00 Котуни • Брикети, # й подібні види твердого палива, 

одержані з лігніту 

19.20.13 Котуни • Брикети, # й подібні види твердого палива, 

одержані з торфу 

19.20.13-00.00 Котуни • Брикети, # й подібні види твердого палива, 

одержані з торфу 
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17.29.19 Котушки • Папір сигаретний; бобіни, #, шпульки й подібні 
вироби; папір і картон фільтрувальні; вироби 

паперові та картонні, інші, н. в. і. у. 

17.29.19-20.00 Котушки • Бобіни, #, шпульки й подібні вироби з паперової 
маси, паперу та картону, використовувані для 

намотування текстильних ниток 

17.29.19-30.00 Котушки • Бобіни, #, шпульки й подібні вироби з паперової 
маси, паперу та картону (крім використовуваних 

для намотування текстильних ниток) 

22.22.19-10.00 Котушки • Шпулі, #, бобіни й подібні вироби пластмасові 

27.11.5 Котушки • Елементи баластні до розрядних ламп або 

трубок; перетворювачі статичні; дроселі та # 

індуктивності, інші 

27.11.50 Котушки • Елементи баластні до розрядних ламп або 

трубок; перетворювачі статичні; дроселі та # 

індуктивності, інші 

27.11.50-13.00 Котушки • Дроселі та # індуктивності до розрядних ламп 

або трубок 

27.11.50-80.00 Котушки • Дроселі та # індуктивності (крім котушок 

індуктивності та відхилення до електронно-

променевих трубок і розрядних ламп) 

29.31.21 Котушки • Свічки запалювання; магнето запалювання; 

генератори постійного струму 

магнітоелектричні; маховики магнітні; 
розподільники; # запалювання 

29.31.21-70.00 Котушки • Розподільники та # запалювання 

27.11.50-15.00 Котушок • Елементи баластні до розрядних ламп або 

трубок (крім дроселів і # індуктивності) 

27.11.50-80.00 Котушок • Дроселі та котушки індуктивності (крім # 

індуктивності та відхилення до електронно-

променевих трубок і розрядних ламп) 

27.11.62 Котушок • Частини трансформаторів, дроселей і # 

Індуктивності та статичних перетворювачів 

27.11.62-03.00 Котушок • Осердя феритові до трансформаторів і # 

індуктивності 

27.11.62-05.00 Котушок • Частини трансформаторів, дроселей і # 

індуктивності (крім феритових осердь) 

10.33.11-50.00 Кофеїном • Кава смажена, з # 

10.83.11 Кофеїну • Кава смажена та кава без # 

10.83.11-30.00 Кофеїну • Кава несмажена, без # 

10.83.11-70.00 Кофеїну • Кава смажена, без # 
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14.19.23 Краватки • Хусточки носові, шалі, шарфи, вуалі, #; хустки-

краватки, рукавички та інші готові аксесуари 

одягу; деталі одягу чи аксесуарів одягу, з 
текстильного полотна, крім трикотажних н. в. і. 
у. 

14.19.23-53.00 Краватки • #, краватки-метелики та хустки-краватки (крім 

виробів з шовку чи відходів шовку, 

трикотажних) 

14.19.23-58.00 Краватки • #, краватки-метелики та хустки-краватки, з 
шовку чи відходів шовку (крім трикотажних) 

14.19.23-53.00 Краватки-метелики • Краватки, # та хустки-краватки (крім виробів з 
шовку чи відходів шовку, трикотажних) 

14.19.23-58.00 Краватки-метелики • Краватки, # та хустки-краватки, з шовку чи 

відходів шовку (крім трикотажних) 

25.71.11-90.00 Кравецькі • Ножиці звичайні, # та подібні ножиці й леза до 

них (зокрема леза до звичайних ножиць) 

32.99.15 Кравців • Олівці прості, кольорові олівці, грифелі до 

олівців, пастелі, вугільні олівці для рисування, 

крейда для писання чи рисування та крейда для 

# 

32.99.15-50.00 Кравців • Пастелі, вугільні олівці для рисування, крейда 
для писання чи рисування та крейда для # 

32.99.59-70.00 Кравців • Манекени для #, манекени-автомати та інші 
рухомі пристрої для оформлення вітрин 

29.31.23-30.00 Крадіжки • Пристрої електросигналізаційні для захисту від 

# чи пожежі та подібні пристрої для автомобілів 

24.32.10-18.00 Краєм • Смуга вузька холоднокатана з нержавкої сталі 
(крім електроізольованої штаби, гофрованої 
смуги з одним зубчатим або скошеним #), 

завширшки менше ніж 600 мм 

10.13.11-80.00 Краї • Свинина, солена, у розсолі, сушена чи копчена 

(зокрема бекон, три чверті боків/серединки, 

передні #, суглоби та їхні відруби), крім стегон, 

лопаток та їхніх відрубів з кісткою, грудин і 
їхніх відрубів 

16.10.2 Країв • Деревина у формі погонажу, профільованого 

уздовж будь-яких # або площин; шерсть 

деревна; борошно деревне; стружка чи тріска 
деревні 

16.10.21 Країв • Деревина у формі погонажу, профільованого 

уздовж будь-яких # або площин (зокрема планки 

та фризи для паркетного покриття підлоги, 

незібрані, а також багети й орнаменти) 
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28.41.31 Крайкозагинальні • Машини вигинальні, # та правильні для 

обробляння металу 

24.42.26-70.00 Кранами • Фітинги для труб і трубок з алюмінію (зокрема 

муфти, коліна та втулки), крім фітингів з 
вентилями, # і клапанами, підвісок для 

підтримання труб, болтів, гайок 

24.44.26-50.00 Кранами • Фітинги для труб і трубок з міді й мідних 

сплавів, зокрема муфти, коліна, ніпелі, штуцери 

та втулки, крім болтів і гайок, використовуваних 

для складання чи кріплення труб і трубок, 

фітингів з #, клапанами 

28.14 Крани • # та клапани, інші 

28.14.1 Крани • #, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів 

28.14.12 Крани • #, вентилі, клапани до раковин, ванн, біде, 

резервуарів на воду та до подібних пристроїв; 

клапани до радіаторів центрального опалення 

28.14.12-33.00 Крани • # змішувальні до раковин, ванн, біде, 

резервуарів на воду та до подібних пристроїв 

(крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи 

випускних клапанів або до мастилогідравлічних 

чи пневматичних силових трансмісій) 

28.14.12-35.00 Крани • #, вентилі та клапани до раковин, ванн, біде, 
резервуарів на воду та до подібних пристроїв 

(крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи 

випускних клапанів або до мастилогідравлічних 

чи пневматичних силових трансмісій і 
змішувальних кранів) 

28.22.14 Крани • Дерик-крани суднові; #; ферми підіймальні 
пересувні, навантажувачі портальні та 

вантажівки, оснащені устаткованням для 

підіймання та переміщування 

28.22.14-20.00 Крани • # мостові на стаціонарних опорах 

28.22.14-35.00 Крани • # перевантажувальні, козлові та мостові 

28.22.14-40.00 Крани • # баштові, портальні крани чи стрілові крани на 
опорі 

28.22.14-40.00 Крани • Крани баштові, портальні # чи стрілові крани на 
опорі 

28.22.14-40.00 Крани • Крани баштові, портальні крани чи стрілові # на 
опорі 

30.11.33 Крани • Земснаряди; маяки плавучі, плавучі #; судна, 
інші 

30.11.33-50.00 Крани • Маяки плавучі, плавучі #, судна, не призначені 
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для перевезення людей та вантажів, інші 

25.62.10-01.00 Кранів • Обробляння токарне металевих деталей #, 

клапанів і подібних виробів 

28.14.2 Кранів • Частини #, клапанів і подібних виробів 

28.14.9 Кранів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # і клапанів 

28.14.12-35.00 Кранів • Крани, вентилі та клапани до раковин, ванн, 

біде, резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, зворотних, 

запобіжних чи випускних клапанів або до 

мастилогідравлічних чи пневматичних силових 

трансмісій і змішувальних #) 

28.14.20 Кранів • Частини #, клапанів і подібних виробів 

28.14.20-00.00 Кранів • Частини #, клапанів і подібних виробів 

28.14.99 Кранів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # і клапанів 

28.14.99-00.00 Кранів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # і клапанів 

28.22.2 Кранів • Ковші, грейфери, захвати та черпаки до #, 

екскаваторів і подібного устатковання 

28.22.14-70.00 Кранів • Машини та механізми підіймальні, інші (крім 

мостових, баштових, перевантажувальних, 

козлових, портальних # або стрілових кранів на 

опорі, пересувних підіймальних ферм або 

портальних навантажувачів, самохідних машин) 

28.22.14-70.00 Кранів • Машини та механізми підіймальні, інші (крім 

мостових, баштових, перевантажувальних, 

козлових, портальних кранів або стрілових # на 

опорі, пересувних підіймальних ферм або 

портальних навантажувачів, самохідних машин) 

28.22.20 Кранів • Ковші, грейфери, захвати та черпаки до #, 

екскаваторів і подібного устатковання 

28.22.20-00.00 Кранів • Ковші, грейфери, захвати та черпаки до #, 

екскаваторів і подібного устатковання 

28.92.61 Кранів • Частини бурильних, прохідницьких і 
землерийних машин; частини # 

28.92.61-50.00 Кранів • Частини землерийних машин, суднових дерик-

кранів, #, підіймальних пересувних ферм, крім 

ковшів, лопаток, захватів, черпаків, відвалів 

(усіх типів устатковання для будівництва), 

частин бурильних або прохідницьких машин 

33.12.12 Кранів • Ремонтування та технічне обслуговування 
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гідравлічного чи пневматичного силового 

устатковання, інших помп, компресорів, # і 
клапанів 

33.12.12-20.00 Кранів • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
клапанів 

10.82.23-55.00 Крапель • Пастилки від болю в горлі та краплі від кашлю, 

до складу яких входить в основному цукор і 
ароматизатори (крім пастилок і # з умістом 

ароматизаторів з лікувальними властивостями) 

17.12.75 Крафт-картон • # (крім крафт-картону для писання, друкування 

чи іншої графічної призначеності), крейдований 

каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.75-00.00 Крафт-картон • # (крім крафт-картону для писання, друкування 

чи іншої графічної призначеності), крейдований 

каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.41 Крафт-папір • # і картон, некрейдовані; крафт-папір мішковий, 

крепований або гофрований 

17.12.41 Крафт-папір • Крафт-папір і картон, некрейдовані; # мішковий, 

крепований або гофрований 

17.12.41-20.00 Крафт-папір • # мішковий, некрейдований, невибілений (крім 

паперу для писання, друкування чи іншої 
графічної призначеності, паперу для перфокарт і 
перфострічок) 

17.12.41-40.00 Крафт-папір • # мішковий, некрейдований (крім невибіленого, 

паперу для писання, друкування чи іншої 
графічної призначеності, паперу для перфокарт і 
перфострічок) 

17.12.41-60.00 Крафт-папір • # і картон, некрейдовані (крім паперу "крафт-

лайнер", крафт-паперу мішкового, паперу для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності), щільністю не більше ніж 150 

г/м2 

17.12.41-80.00 Крафт-папір • # мішковий крепований чи гофрований; 

крепований чи гофрований; у рулонах або в 

аркушах 

17.12.74 Крафт-папір • # (крім крафт-паперу для писання, друкування 

чи іншої графічної призначеності), крейдований 

каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.74-00.00 Крафт-папір • # (крім крафт-паперу для писання, друкування 

чи іншої графічної призначеності), крейдований 

каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 
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17.12.78-20.00 Крафт-папір • # і картон, крейдовані коаліном або іншими 

неорганічними речовинами з одного чи обох 

боків, у рулонах або в аркушах, чи у 

прямокутних аркушах (крім призначених для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності, паперу та картону, вибілених 

рівномірно по всій масі, у яких більше 95 мас. % 

загальної маси волокна становлять деревні 
волокна, одержані хімічним способом) 

18.12.11 Кредитних • Друкування поштових марок, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, # карток з 
мікрочіпами, чеків та інших документів із 
захистом і подібних матеріалів 

18.12.11-00.00 Кредитних • Друкування поштових марок, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, # карток з 
мікрочіпами, чеків та інших документів із 
захистом і подібних матеріалів 

32.99.15 Крейда • Олівці прості, кольорові олівці, грифелі до 

олівців, пастелі, вугільні олівці для рисування, # 

для писання чи рисування та крейда для кравців 

32.99.15 Крейда • Олівці прості, кольорові олівці, грифелі до 

олівців, пастелі, вугільні олівці для рисування, 

крейда для писання чи рисування та # для 

кравців 

32.99.15-50.00 Крейда • Пастелі, вугільні олівці для рисування, # для 

писання чи рисування та крейда для кравців 

32.99.15-50.00 Крейда • Пастелі, вугільні олівці для рисування, крейда 
для писання чи рисування та # для кравців 

17.12.32 Крейдований • Папір "крафт-лайнер" білий; папір "крафт-
лайнер" # 

17.12.32-00.00 Крейдований • Папір "крафт-лайнер" білий; папір "крафт-
лайнер" # 

17.12.73-35.00 Крейдований • Папір-основа # каоліном або іншими 

неорганічними речовинами, для фото-, термо-, 

електрочутливого паперу, щільністю не більше 

ніж 150 г/м2, з часткою волокон, одержаних 

механічним способом, не більше ніж 10 мас. % 

17.12.73-37.00 Крейдований • Папір # каоліном або іншими неорганічними 

речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт (крім паперу-основи 

крейдованого щільністю не більше ніж 150 г/м2) 

17.12.73-60.00 Крейдований • Папір # каоліном або іншими неорганічними 

речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт легкий, з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, більше ніж 10 
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мас. % 

17.12.73-75.00 Крейдований • Папір # каоліном або іншими неорганічними 

речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт у рулонах, інший, з часткою 

волокон, одержаних механічним способом, 

більше ніж 10 мас. % 

17.12.73-79.00 Крейдований • Папір # каоліном або іншими неорганічними 

речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт є аркушах, з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.74 Крейдований • Крафт-папір (крім крафт-паперу для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), # 

каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.74-00.00 Крейдований • Крафт-папір (крім крафт-паперу для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), # 

каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.75 Крейдований • Крафт-картон (крім крафт-картону для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), # 

каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.75-00.00 Крейдований • Крафт-картон (крім крафт-картону для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), # 

каоліном або іншими неорганічними 

речовинами 

17.12.78 Крейдований • Картон сірий із середини (крім призначеного для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності), # каоліном або іншими 

неорганічними речовинами 

17.12.79 Крейдований • Папір і картон, інший (крім призначеного для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності), # каоліном або іншими 

неорганічними речовинами 

17.12.79-70.00 Крейдований • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, # 

коаліном або іншою неорганічною речовиною з 
одного чи обох боків, крім будь-якого паперу та 
картону будь-якої графічної призначеності, 
багатошарового паперу та картону 

28.21.12-70.00 Крекінг-печей • Печі промислові чи лабораторні, неелектричні, 
зокрема сміттєспалювальні (крім печей для 

випалювання, виплавляння чи іншого 

термічного обробляння піритових руд або руд 

металів, хлібопекарських печей і #) 



стор. 1370 з 1807  

32.99.42-30.00 Кременів • Частини сигаретних та інших запальничок (крім 

#, ґнотів, палива в ампулах, пляшках, банках чи 

інших умістинах, використовуване для 

заправляння чи дозаправляння сигаретних або 

подібних запальничок) 

20.41.43 Креми • Засоби полірувальні та # для доглядання за 
взуттям, меблями, підлогами, кузовами 

автомобілів, склом або металом 

20.41.43-30.00 Креми • Засоби полірувальні, # та подібні препарати для 

доглядання за взуттям або шкірою (крім 

штучних і готових восків) 

20.41.43-50.00 Креми • Засоби полірувальні, # та подібні препарати для 

доглядання за дерев'яними меблями, підлогами 

чи іншими дерев'яними поверхнями (крім 

штучних і готових восків) 

20.41.43-89.00 Креми • Засоби полірувальні, # та подібні препарати, 

інші, н. в. і. у. 

23.20.11 Кремнеземистих • Цегла, блоки, плитка та інші керамічні вироби з 
кам'яного кремнеземистого борошна чи з 
подібних # порід 

23.20.11-00.00 Кремнеземистих • Цегла, блоки, плитка та інші керамічні вироби з 
кам'яного кремнеземистого борошна чи з 
подібних # порід 

23.31.10-57.00 Кремнеземистих • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої 
кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з 
кам'яного кремнеземистого борошна або з 
подібних # порід, вогнетривких керамічних 

виробів, виробів з кам'яної кераміки, двошарової 
плитки типу "шпальтплаттен", плит, 
призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних плит, 
спеціально призначених для кухонних плит) 

23.32.11-10.00 Кремнеземистих • Цегла для будівництва з глини, невогнетривка 
(крім виготовленої з кам'яного кремнеземистого 

борошна чи з подібних # порід) 

23.32.11-30.00 Кремнеземистих • Блоки для підлоги, блоки для тримальних стін 

або заповнювання каркасів і подібні вироби 

(крім виготовлених з кам'яного кремнеземистого 

борошна чи з подібних # порід), глиняні 
невогнетривкі 

23.20.11 Кремнеземистого • Цегла, блоки: плитка та інші керамічні вироби з 
кам'яного # борошна чи з подібних 

кремнеземистих порід 

23.20.11-00.00 Кремнеземистого • Цегла, блоки, плитка та інші керамічні вироби з 
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кам'яного # борошна чи з подібних 

кремнеземистих порід 

23.20.12 Кремнеземистого • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та подібні 
будівельні вогнетривкі матеріали, крім виробів з 
кам'яного # борошна 

23.20.12-10.00 Кремнеземистого • Матеріали будівельні вогнетривкі з умістом 

більше ніж 50 мас. % MgO, CaO або Cr2O3 

(зокрема цегла, блоки та плитка), крім виробів з 
кам'яного # борошна, тюбінгів і трубопроводів 

23.31.10-57.00 Кремнеземистого • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої 
кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з 
кам'яного # борошна або з подібних 

кремнеземистих порід, вогнетривких керамічних 

виробів, виробів з кам'яної кераміки, двошарової 
плитки типу "шпальтплаттен", плит, 
призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних плит, 
спеціально призначених для кухонних плит) 

23.32.11-10.00 Кремнеземистого • Цегла для будівництва з глини, невогнетривка 
(крім виготовленої з кам'яного # борошна чи з 
подібних кремнеземистих порід) 

23.32.11-30.00 Кремнеземистого • Блоки для підлоги, блоки для тримальних стін 

або заповнювання каркасів і подібні вироби 

(крім виготовлених з кам'яного # борошна чи з 
подібних кремнеземистих порід), глиняні 
невогнетривкі 

22.19.20-13.00 Кремнеземом • Ґума у суміші з вуглецевою сажею або #, 

невулканізована 

23.20.12-33.00 Кремнезему • Цегла, блоки вогнетривкі з умістом більше ніж 

50 мас. % Al2O3, та/або SiO2, 93 мас. % # (SiO2) 

23.20.12-35.00 Кремнезему • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та подібні 
будівельні керамічні вогнетривкі матеріали з 
умістом більше ніж 7 мас. %, але не менше від 

45 мас. % глинозему, але більше ніж 50 мас. % # 

(SiO2) 

23.20.14-55.00 Кремнезему • Вироби керамічні вогнетривкі з умістом 

глинозему чи # або їх суміші більше ніж 50 мас. 
%, глинозему менше ніж 45 мас. %; н. в. і. у. 

23.20.14-59.00 Кремнезему • Вироби керамічні вогнетривкі з умістом 

глинозему чи # або їх суміші більше ніж 50 мас. 
%, глинозему не менше ніж 45 мас. %, н. в. і. у. 

24.10.5 Кремнієвої • Прокат плаский із сталі, плакований, з 
гальванічним або іншим покривом і прокат 
плаский зі швидкорізальної сталі та # 
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електротехнічної сталі 

24.10.35-10.00 Кремнієвої • Прокат плаский з інструментальної сталі чи 

легованої сталі іншої, ніж нержавкої сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, завширшки не менше ніж 600 мм, 

у рулонах (крім швидкорізальної сталі чи # 

електротехнічної сталі) 

24.10.35-30.00 Кремнієвої • Прокат плаский з інструментальної сталі чи 

легованої сталі іншої, ніж нержавкої сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, завширшки не менше ніж 600 мм, 

не в рулонах (крім продукції з покривом 

органічними речовинами, продукції завтовшки 

менше ніж 4,75 мм і продукції з швидкорізальної 
сталі чи # електротехнічної сталі) 

24.10.35-40.00 Кремнієвої • Прокат плаский з легованої сталі, іншої, ніж 

нержавкої сталі, завширшки не менше ніж 600 

мм, без подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, не в рулонах, завтовшки менше 
ніж 4,75 мм (крім продукції з інструментальної 
сталі, швидкорізальної сталі чи # 

електротехнічної сталі) 

24.10.35-50.00 Кремнієвої • Прокат плаский з легованої сталі, іншої, ніж 

нержавкої сталі, завширшки не менше ніж 600 

мм, гарячекатаний чи холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані) та з подальшим 

оброблянням (крім оцинкованого та продукції з 
# електротехнічної сталі) 

24.10.36 Кремнієвої • Прокат плаский з іншої легованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, завширшки менше ніж 600 мм 

(крім прокату з # електротехнічної сталі) 

24.10.36-00.00 Кремнієвої • Прокат плаский з іншої легованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, завширшки менше ніж 600 мм 

(крім прокату з # електротехнічної сталі) 

24.10.52-10.00 Кремнієвої • Прокат плаский з легованої сталі іншої, ніж 

нержавка сталь, завширшки не менше ніж 600 

мм, гарячекатаний чи холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), 
електротехнічно оцинкований (крім продукції з 
# електротехнічної сталі) 

24.10.52-30.00 Кремнієвої • Прокат плаский з легованої сталі іншої, ніж 

нержавка сталь, завширшки не менше ніж 600 

мм, гарячекатаний чи холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), оцинкований 

(крім продукції електротехнічно оцинкованої, 



стор. 1373 з 1807  

продукції з # електротехнічної сталі) 

24.10.53 Кремнієвої • Прокат плаский з # електротехнічної сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.53-30.00 Кремнієвої • Прокат плаский з # електротехнічної сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, не з 
орієнтованим зерном 

24.10.54 Кремнієвої • Прокат плаский з # електротехнічної сталі, 
завширшки менше ніж 600 мм 

24.10.54-10.00 Кремнієвої • Смуга рулонна холоднокатана електротехнічна, 

з орієнтованим зерном, з # електротехнічної 
сталі, завширшки менше ніж 600 мм 

24.10.54-30.00 Кремнієвої • Прокат плаский з # електротехнічної сталі, 
завширшки менше ніж 600 мм, не з 
орієнтованим зерном 

24.32.10-30.00 Кремнієвої • Прокат плаский з легованої сталі іншої, ніж 

нержавка сталь, завширшки менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та електролітично 

оцинкований (крім виробів зі швидкорізальної 
сталі чи з # електротехнічної сталі) 

24.32.10-40.00 Кремнієвої • Прокат плаский з легованої сталі іншої, ніж 

нержавка сталь, завширшки менше 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та плакований чи покритий 

цинком (крім електролітично плакованого та 

виробів зі швидкорізальної сталі чи з # 

електротехнічної сталі) 

24.32.10-50.00 Кремнієвої • Прокат плаский з легованої сталі іншої, ніж 

нержавка сталь, завширшки менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) з подальшим оброблянням 

(крім плакованого чи покритого цинком і 
виробів зі швидкорізальної сталі чи з 
#електротехнічної сталі) 

24.10.66-50.00 Кремніємарганцева • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для буріння 

та бурових штанг) з легованої сталі (іншої, ніж 

нержавка, інструментальна, #, підшипникова та 

швидкорізальна сталь) 

24.10.65-30.00 Кремніємарганцевої • Бруски та прутки з # сталі, гарячекатані, 
нерівномірно скручені у витки 

24.10.65-70.00 Кремніємарганцевої • Бруски та прутки з легованої сталі іншої, ніж 

нержавкої сталі, гарячекатані, нерівномірно 

скручені у витки (крім продукції з 
підшипникової сталі, швидкорізальної сталі та # 
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сталі) 

24.10.66-20.00 Кремніємарганцевої • Бруски гарячекатані з # сталі 

24.31.20-10.00 Кремніємарганцевої • Бруски та стрижні зі швидкорізальної сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування або обробляння в холодному 

стані, з рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з подальшим 

оброблянням (крім брусків і стрижнів 

спресованих, напівоброблених, гарячого 

катання, нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з # сталі, винятково 

холодного здеформування чи обробляння з 
холодному стані або холоднокатані, зокрема з 
подальшим оброблянням (крім виробів 

гарячекатаних, гарячеволочильних або 

екструдованих, плакованих, напівоброблених, 

виробів пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених у витки) 

24.31.20-40.00 Кремніємарганцевої • Бруски та стрижні з легованої сталі, холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування), крім 

виготовлених з нержавкої сталі, 
швидкорозрізальної сталі, # сталі, 
підшипникової легованої сталі, 
інструментальної сталі 

20.13.21-50.00 Кремній • # 

20.11.12-90.00 Кремнію • Сполуки неметалів кисневмісні неорганічні 
(крім триоксиду сірки (сірчаного ангідриду); 

триоксиду миш'яку, оксиду азоту, діоксиду #, 

діоксиду сірки, діоксиду вуглецю) 

20.13.24 Кремнію • Хлорид водню; олеум; пентаоксид фосфору; 

кислоти неорганічні, інші; діоксид # та сірки 

20.13.24-75.00 Кремнію • Діоксид # 

10.71.12 Кремом • Вироби кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання; вироби кондитерські з # 

і начинками та їх напівфабрикати 

10.71.12-00.10 Кремом • Вироби кондитерські та кулінарні, борошняні, з 
# і начинками 

20.14.71-70.00 Креозот • Дьоготь деревний; оливи з деревного дьогтю; # 

деревний; нафта деревна; пек рослинний; 

пивоварний пек і подібні препарати, виготовлені 
на основі каніфолі, смоляних кислот або 

рослинного пеку 

16.10.31 Креозотом • Деревина необроблена, оброблена фарбою, 

протруювачами, # або іншими консервантами 
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16.10.31-00.00 Креозотом • Деревина необроблена, оброблена фарбою, 

протруювачами, # або іншими консервантами 

17.12.20-55.00 Крепований • Папір # і полотно з целюлозного волокна 
господарсько-побутової чи санітарно-гігієнічної 
призначеності, у рулонах завширшки більше ніж 

36 см, прямокутних аркушах з розміром однієї 
розгорнутої сторони більше ніж 36 см, 

щільністю кожного шару не більше ніж 25 г/м2 

17.12.20-57.00 Крепований • Папір # і полотно з целюлозного волокна 
господарсько-побутової чи санітарно-гігієнічної 
призначеності, у рулонах завширшки більше ніж 

36 см, прямокутних аркушах з розміром однієї 
розгорнутої сторони більше ніж 36 см, 

щільністю кожного шару більше ніж 25 г/м2 

17.12.41 Крепований • Крафт-папір і картон, некрейдовані; крафт-папір 

мішковий, # або гофрований 

17.12.41-80.00 Крепований • Крафт-папір мішковий # чи гофрований; 

крепований чи гофрований; у рулонах або в 

аркушах 

17.12.41-80.00 Крепований • Крафт-папір мішковий крепований чи 

гофрований; # чи гофрований; у рулонах або в 

аркушах 

18.12.14 Креслеників • Друкування книг, географічних, гідрографічних 

або подібних карт усіх видів, репродукцій, # і 
фотографій, поштових листівок 

18.12.14-63.00 Креслеників • Друкування репродукцій, # і фотографій 

26.51.3 Креслення • Терези точні; інструменти для #, 

розраховування, вимірювання лінійних розмірів 

і подібної призначеності 

26.51.32 Креслення • Столи й машини креслярські та інші 
інструменти для #, розмічання чи математичного 

розраховування 

26.51.32-00.00 Креслення • Столи й машини креслярські та інші 
інструменти для #, розмічання або 

математичного розраховування 

25.93.14-10.00 Креслярських • Кнопки креслярські із заліза чи сталі (крім # 

кнопок з міді або з мідними головками) 

25.93.14 Креслярські • Цвяхи, оббивні цвяхи, # кнопки, скоби та 

подібні вироби 

25.93.14-10.00 Креслярські • Кнопки # із заліза чи сталі (крім креслярських 

кнопок з міді або з мідними головками) 

25.93.14-80.00 Креслярські • Цвяхи, оббивні цвяхи, # кнопки, скоби та 

подібні вироби, інші 
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26.51.32 Креслярські • Столи й машини # та інші інструменти для 

креслення, розмічання чи математичного 

розраховування 

26.51.32-00.00 Креслярські • Столи й машини # та інші інструменти для 

креслення, розмічання або математичного 

розраховування 

31.01.11-10.00 Креслярські • Столи # конторські/офісні металеві (крім столів 

із закріплюваними на них машинами чи 

інструментами) 

32.99.13 Креслярські • Ручки # на туш; авторучки, стилографи та інші 
ручки 

32.99.13-30.00 Креслярські • Ручки # на туш 

28.15.22 Кривошипи • Вали трансмісійні (зокрема кулачкові та 
колінчасті) і # 

28.15.22-30.00 Кривошипи • # та колінчасті вали 

24.51.12-20.00 Кривошипів • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, #, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з 
кулястим графітом (крім деталей для корпусів 

роликових і кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.13-20.00 Кривошипів • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, #, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів із сірого 

чавуну (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.53.10-20.00 Кривошипів • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, #, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Кривошипів • Лиття деталей передавальних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, #, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

25.50.11-34.00 Кривошипів • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і # частин ядерних реакторів, 

котлів, машин, устатковання та механічних 

пристроїв, електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 
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апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-52.00 Кривошипів • Пресування холодне сталевих частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і # 

25.50.12-20.00 Кривошипів • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 
штампування) сталевих частин передавальних 

валів, колінчатих валів, кулачкових валів, #, 

корпусів вальниць/підшипників та гладких валів 

(крім деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

30.92.30-30.00 Кривошипного • Частини рам, передніх вилок, гальм, гальмівних 

втулок заднього колеса з вільним ходом, 

втулкових гальм, # механізму педалей, зірочки 

заднього колеса з вільним ходом до двоколісних 

велосипедів, інших видів велосипедів без 
двигуна та візків 

22.13.26-90.00 Кривошипно-

шатунним 

• Компресори з # механізмом об'ємні з 
надлишковим робочим тиском більше ніж 15 

бар, продуктивністю більше ніж 120 м3 на 
годину 

28.13.12 Кривошипно-

шатунним 

• Помпи об'ємні поршневі з # механізмом для 

рідин, інші 

28.13.12-20.00 Кривошипно-

шатунним 

• Помпи об'ємні поршневі з # механізмом, 

дозувальні та пропорційні 

28.13.12-50.00 Кривошипно-

шатунним 

• Помпи багаторядні поршневі з # механізмом 

28.13.12-80.00 Кривошипно-

шатунним 

• Помпи об'ємні поршневі з # механізмом, 

діафрагмові 

28.13.26 Кривошипно-

шатунним 

• Компресори об'ємні з # механізмом 

28.13.26-30.00 Кривошипно-

шатунним 

• Компресори з # механізмом об'ємні з 
надлишковим робочим тиском не більше ніж 15 

бар, продуктивністю не більше ніж 60 м3 на 

годину 

28.13.26-50.00 Кривошипно-

шатунним 

• Компресори з # механізмом об'ємні з 
надлишковим робочим тиском не більше ніж 15 

бар, продуктивністю більше ніж 60 м3 на годину 

28.13.26-70.00 Кривошипно-

шатунним 

• Компресори з # механізмом об'ємні з 
надлишковим робочим тиском більше ніж 15 

бар, продуктивністю не більше ніж 120 м3 на 

годину 
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32.50.22-39.13 Крижовий • Ортези на грудний, поперековий і # відділи 

хребта 

32.50.22-39.16 Крижовий • Ортези на шийний, грудний, поперековий і # 

відділи хребта, зокрема ортези для сидіння 

32.50.22-39.11 Крижово-клубовий • Ортези на # відділ хребта 

14.19.41-30.00 Крис • Форми капелюшні, заготівки та ковпаки для 

капелюхів з фетру, пласкі та циліндричні, 
зокрема циліндричні з поздовжнім розрізом 

(несформовані, без полів/#) 

26.70.23 Кристалах • Пристрої на рідинних #; лазери, крім лазерних 

діодів; прилади та інструменти оптичні, інші, н. 

в. і. у. 

26.70.25 Кристалах • Частини та приладдя до пристроїв на рідинних 

#, лазерів (крім лазерних діодів), інших 

оптичних приладів та інструментів, н. в. і. у. 

26.70.25-00.00 Кристалах • Частини та приладдя до пристроїв на рідинних 

#, лазерів (крім лазерних діодів), інших 

оптичних приладів та інструментів, н. в. і. у. 

27.90.2 Кристалах • Панелі індикаторні з пристроями на рідинних # 

або зі світлодіодами; апаратура електрична 

звукової чи візуальної сигналізації 

27.90.20 Кристалах • Панелі індикаторні з пристроями на рідинних # 

або зі світлодіодами; апаратура електрична 

звукової чи візуальної сигналізації 

27.90.20-20.00 Кристалах • Панелі індикаторні з дисплеями на рідинних # 

26.11.22 Кристали • Пристрої напівпровідникові; діоди 

світловипромінювальні; # п'єзоелектричні 
складені; їхні частини 

26.11.22-80.00 Кристали • # п'єзоелектричні складені (зокрема кварцові, 
генератори та резонатори) 

26.11.40-70.00 Кристалів • Частини діодів, транзисторів і подібних 

напівпровідникових пристроїв, фоточутливих 

напівпровідникових пристроїв і 
фотогальванічних елементів, 

світловипромінювальних діодів і 
п'єзоелектричних складених # 

10.81.12-30.10 Кристалічний • Цукор білий, # 

10.81.12-90.10 Кристалічний • Цукор жовтий, # чи пресований 

10.82.21-90.00 Крихти • Продукти харчові готові, з умістом какао-масла 
не менше ніж 18 мас. % та в пакованнях масою 

більше ніж 2 кг (крім шоколадної глазурі, # 

молочного шоколаду) 
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23.13.12-20.00 Кришталю • Вмістили для пиття (зокрема вмістини для пиття 

на ніжці), крім склокерамічних, зі свинцевого # 

ручного оброблення 

23.13.12-40.00 Кришталю • Вмістини для пиття (зокрема вмістини для пиття 

на ніжці), крім склокерамічних, зі свинцевого # 

механічного оброблення 

23.13.12-60.00 Кришталю • Вмістини для пиття (крім умістин для пиття на 
ніжці та виробів зі склокераміки чи свинцевого 

#), із загартованого скла 

23.13.13-10.00 Кришталю • Посуд столовий і кухонний ручного обробляння 

зі свинцевого # (крім склокерамічного, із 
загартованого скла, умістин для пиття) 

23.13.13-30.00 Кришталю • Посуд столовий і кухонний механічного 

обробляння зі свинцевого # (крім 

склокерамічного, із загартованого скла, умістин 

для пиття) 

23.13.13-50.00 Кришталю • Посуд столовий, кухонний з коефіцієнтом 

лінійного розширення не більше ніж 5•10-6/К, в 

інтервалі температур від 0° C до 300° C (крім 

склокерамічного, зі свинцевого # або із 
загартованого скла, умістин для пиття) 

28.13.21-70.00 Кріогенні • Помпи вакуумні роторні поршневі, з ковзними 

лопатями, молекулярні; помпи типу Рутс; помпи 

дифузійні, # та адсорбційні 

25.94.9 Кріпильних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
ґвинтонарізних виробів 

25.94.99 Кріпильних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
ґвинтонарізних виробів 

25.94.99-00.00 Кріпильних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
ґвинтонарізних виробів 

25.94 Кріпильні • Вироби # та ґвинтонарізні 

25.94.1 Кріпильні • Вироби # та ґвинтонарізні 

25.94.11 Кріпильні • Засоби # нарізні із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.94.12 Кріпильні • Засоби # ненарізні, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.94.12-70.00 Кріпильні • Шпонки, шплінти та подібні # ненарізні засоби 

(крім шайб і заклепок), із заліза чи сталі 

25.94.13 Кріпильні • Засоби # ненарізні та нарізні, з міді 

25.94.13-10.00 Кріпильні • Шайби, заклепки, шпонки, шплінти та подібні # 

ненарізні засоби, з міді 

24.44.26-50.00 Кріплення • Фітинги для труб і трубок з міді й мідних 

сплавів, зокрема муфти, коліна, ніпелі, штуцери 

та втулки, крім болтів і гайок, використовуваних 
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для складання чи # труб і трубок, фітингів з 
кранами, клапанами 

25.62.10-13.00 Кріплення • Обробляння токарне металевих деталей виробів 

25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 25.99.29-58.00, 

25.93.13-60.00, 25.93.16-80.00, 25.93.17-70.00, 

25.99.29-55.00, 25.93.14-80.00 (вироби з 
алюмінію), залізничного та трамвайного 

рухомого складу та пристроїв # рейкових колій 

25.72.14 Кріплення • Завіси, монтажна арматура, # та подібні вироби 

до автотранспортних засобів, дверей, вікон, 

меблів, з недорогоцінних металів 

25.72.14-30.00 Кріплення • Арматура монтажна, # та подібні вироби до 

автотранспортних засобів (крім завіс, 
поворотних роликів, замків і ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-40.00 Кріплення • Арматура монтажна, # та подібні вироби для 

використання в будівлях (крім завіс, поворотних 

роликів, замків, ключів, дверних очків з 
оптичними елементами та дверних засувів, що їх 

відкривають за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-50.00 Кріплення • Арматура монтажна, # та подібні вироби до 

меблів (крім завіс, поворотних роликів, замків і 
ключів) з недорогоцінних металів 

25.72.14-60.00 Кріплення • Арматура монтажна, #та подібні вироби, інші 
(крім призначених до автотранспортних засобів, 

будівель та меблів), з недорогоцінних металів 

25.94.11-15.00 Кріплення • Ґвинти та болти із заліза чи сталі, для # 

конструкційних елементів рейкових колій, інші 

25.94.11-53.00 Кріплення • Ґвинти для # дерев'яних деталей, із заліза чи 

сталі 

26.70.24-10.00 Кріплення • Частини та приладдя (зокрема #) біноклів і 
подібних виробів 

28.41.40-30.00 Кріплення • Частини металорізальних верстатів і пристрої до 

них (крім пристроїв для # інструментів і 
саморозкривальних головок, кріплень деталей, 

ділильних головок та інших спеціальних 

пристроїв для верстатів) 

28.41.40-50.00 Кріплення • Частини верстатів для формування металів і 
пристрої до них (крім пристроїв для # 

інструментів і саморозкривальних головок, 

кріплень деталей, ділильних головок та інших 

спеціальних пристроїв для верстатів) 

28.49.2 Кріплення • Пристрої для # інструментів 
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28.49.21 Кріплення • Пристрої для # інструментів та 

саморозкривальні головки до верстатів 

28.49.21-30.00 Кріплення • Пристрої для # інструментів для токарних 

верстатів (крім оправок, цангових патронів і 
втулок) 

28.49.21-40.00 Кріплення • Пристрої для # інструментів, головки 

саморозкривальні та кріплення деталей, 

використовувані лише чи переважно для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і дисплеїв з 
пласким екраном 

28.49.21-40.00 Кріплення • Пристрої для кріплення інструментів, головки 

саморозкривальні та # деталей, використовувані 
лише чи переважно для виробництва 

напівпровідникових зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і дисплеїв з пласким екраном 

28.49.21-50.00 Кріплення • Пристрої для #, н. в. і. у. 

28.49.22 Кріплення • Пристрої для # оброблюваних деталей 

28.49.22-50.00 Кріплення • Пристрої для # оброблюваних деталей до 

токарних верстатів (крім затискальних пристроїв 

і арматури спеціальної призначеності; 
комплектів стандартних затискальних пристроїв 

і складників арматури) 

28.49.22-70.00 Кріплення • Пристрої для # оброблюваних деталей до 

верстатів і ручних інструментів (крім 

затискальних пристроїв і арматури спеціальної 
призначеності; комплектів стандартних 

затискальних пристроїв і складників арматури, 

пристроїв для кріплення оброблюваних деталей 

до токарних верстатів) 

28.49.22-70.00 Кріплення • Пристрої для кріплення оброблюваних деталей 

до верстатів і ручних інструментів (крім 

затискальних пристроїв і арматури спеціальної 
призначеності; комплектів стандартних 

затискальних пристроїв і складників арматури, 

пристроїв для # оброблюваних деталей до 

токарних верстатів) 

28.99.39-25.00 Кріплення • # пересувне з гідравлічним 

урухомлювачем/приводом для шахт 

30.20.4 Кріплення • Частини залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; # та 
арматура і їхні частини; механічне устатковання 

для керування рухом 
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30.20.40 Кріплення • Частини залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; # та 
арматура і їхні частини; механічне устатковання 

для керування рухом 

30.20.40-70.00 Кріплення • #, арматура та устатковання механічне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях; частини кріплень і арматури залізничних 

або трамвайних колій, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

32.30.11-37.00 Кріплення • #, гальма та палиці лижні 

32.50.22-39.74 Кріплення • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки 

(зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок; вкладки з силіконової композиції для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для # протезів молочної 
залози 

32.50.22-53.00 Кріплення • Зуби штучні, окремі, з пластмас (зокрема 
металеві #), крім зубних рядів або часткових 

рядів 

32.50.22-55.00 Кріплення • Зуби штучні, окремі, з інших матеріалів 

(зокрема металеві #), крім зубних рядів або 

часткових рядів 

32.50.43 Кріплення • Оправи та # до окулярів, захисних окулярів і 
подібних виробів 

32.50.43-50.00 Кріплення • Оправи та # пластмасові до окулярів, захисних 

окулярів і подібних виробів 

32.50.43-90.00 Кріплення • Оправи та # непластмасові до окулярів, захисних 

окулярів і подібних виробів 

22.29.91-50.00 Кріплень • Виготовляння пластмасових деталей до 

локомотивів або рухомого складу, до # і 
арматури залізничних або трамвайних колій, 

механічного устатковання для сигналізації, 
убезпечення або регулювання руху 

25.11.23-10.00 Кріплень • Устатковання для риштувань, опалубок, # і 
підпірок для шахт, зокрема каркаси та 
надбудови для надшахтних будівель, 

шлагбауми, трубчасті стійки та подібне 
устатковання, з заліза чи сталі 
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28.41.40-30.00 Кріплень • Частини металорізальних верстатів і пристрої до 

них (крім пристроїв для кріплення інструментів і 
саморозкривальних головок, # деталей, 

ділильних головок та інших спеціальних 

пристроїв для верстатів) 

28.41.40-50.00 Кріплень • Частини верстатів для формування металів і 
пристрої до них (крім пристроїв для кріплення 

інструментів і саморозкривальних головок, # 

деталей, ділильних головок та інших 

спеціальних пристроїв для верстатів) 

30.20.40-70.00 Кріплень • Кріплення, арматура та устатковання механічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях; частини # і арматури залізничних або 

трамвайних колій, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

32.50.44 Кріплень • Частини оправ і # непластмасових до окулярів, 

захисних окулярів і подібних виробів 

32.50.44-00.00 Кріплень • Частини оправ і # непластмасових до окулярів, 

захисних окулярів і подібних виробів 

31.00.11-55.00 Крісел • Сидіння поворотні, оббиті, з пристроєм 

регулювання висоти, зі спинкою й оснащені 
коліщатками чи полоззям (крім медичних, 

хірургічних, стоматологічних або ветеринарних 

сидінь, перукарських чи подібних #) 

31.00.11-59.00 Крісел • Сидіння поворотні, необбиті, з пристроєм 

регулювання висоти (крім сидінь з коліщатками 

чи полоззям, медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних сидінь, 

перукарських чи подібних #) 

31.00.11-70.00 Крісел • Сидіння оббиті, з металевим каркасом (крім 

поворотних сидінь, медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних сидінь, 

перукарських чи подібних # до 

мототранспортних засобів, до повітряних 

літальних апаратів) 

31.00.11-90.00 Крісел • Сидіння необбиті, з металевим каркасом (крім 

медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних сидінь, перукарських чи подібних 

#, поворотних сидінь) 

31.00.20-30.00 Крісел • Частини металевих меблів, крім частин до 

медичних, хірургічних, стоматологічних або 
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ветеринарних меблів, сидінь, перукарських # - 

до спеціально сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.20-50.00 Крісел • Частини дерев'яних меблів, крім частин до 

медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних меблів, сидінь, перукарських # - 

до спеціально сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.20-90.00 Крісел • Частини інших, ніж з дерева чи металу меблів, 

крім частин до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних меблів, 

сидінь, перукарських # - до спеціально 

сконструйованих меблів до високоякісних 

акустичних систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

32.50.30-30.00 Крісел • Крісла стоматологічні, перукарські та подібні 
крісла; їхні частини (крім стоматологічних 

плювальниць для ополіскування рота, #, 

поєднаних зі стоматологічними приладами) 

28.22.18-20.00 Крісельні • Фунікулери, # підйомники, гірськолижні 
підіймачі та тягові механізми для фунікулерів 

13.92.16-60.00 Крісла • Вироби меблево-декоративні (зокрема чохли до 

меблів, наволочки, а також пошиванки на 
автомобільні #), крім ковдр, пледів, постільної, 
столової, туалетної та кухонної білизни, 

фіранок, гардин, штор, запон і покривал на 

ліжка 

30.82.20-90.07 Крісла • # колісні з ножним керуванням 

30.92.20-30.01 Крісла • # колісні з ручним керуванням, що їм надає руху 

супровідна особа 

30.92.20-90.01 Крісла • # колісні з електричним 

урухомлювачем/приводом і ручним керуванням 

30.92.20-90.02 Крісла • # колісні з електричним 

урухомлювачем/приводом та сервокеруванням 

30.92.20-90.03 Крісла • # колісні з одно- чи дворучним керуванням і 
важільним або. механічним 

урухомлювачем/приводом 

30.92.20-90.04 Крісла • # колісні з подвійним ручним керуванням від 

передніх коліс 

30.92.20-90.05 Крісла • # колісні з подвійним ручним керуванням від 

задніх коліс 

30.92.20-90.06 Крісла • # колісні з однобічним ручним керуванням без 
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урухомлювача/привода 

30.92.20-90.08 Крісла • # колісні, якими керує супровідна особа, з 
урухомлювачем/приводом, якому надає рух 

електричний двигун 

32.50.3 Крісла • Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та 
ветеринарні; # парикмахерські та подібні крісла; 

їхні частини 

32.50.3 Крісла • Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та 
ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні #; 

їхні частини 

32.50.30 Крісла • Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та 
ветеринарні; # парикмахерські та подібні крісла; 

їхні частини 

32.50.30 Крісла • Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та 
ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні #; 

їхні частини 

32.50.30-30.00 Крісла • # стоматологічні, перукарські та подібні крісла; 
їхні частини (крім стоматологічних 

плювальниць для ополіскування рота, крісел, 

поєднаних зі стоматологічними приладами) 

32.50.30-30.00 Крісла • Крісла стоматологічні, перукарські та подібні #; 

частини до них (крім стоматологічних 

плювальниць для ополіскування рота, крісел, 

поєднаних зі стоматологічними приладами) 

31.00.12-50.00 Кріслами • Меблі для сидіння, оббиті, з дерев'яним 

каркасом (зокрема дивани з двома #), крім 

обертових сидінь 

21.10.60-50.00 Кров • # людська, кров тваринна терапевтичної, 
профілактичної чи діагностичної призначеності; 
культури мікроорганізмів; токсини (крім 

дріжджів) 

21.10.60-50.00 Кров • Кров людська, # тваринна терапевтичної, 
профілактичної чи діагностичної призначеності; 
культури мікроорганізмів; токсини (крім 

дріжджів) 

32.50.13-63.00 Крові • Апаратура для переливання # (крім пляшок 

скляних спеціальних для зберігання крові) 

32.50.13-63.00 Крові • Апаратура для переливання крові (крім пляшок 

скляних спеціальних для зберігання #) 

32.50.50-30.00 Кровоспинні • Кетгут хірургічний стерильний; подібні 
стерильні хірургічні перев'язувальні, шовні та 

стерильні адгезивні тканини, використовувані в 

хірургії для закривання ран; стерильна ламінарія 

та стерильні тампони з ламінарії; засоби 
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абсорбувальні # хірургічні чи стоматологічні 
стерильні 

26.51.64-30.00 Крокоміри • Лічильники кількості обертів, кількості 
продукції, більярдні лічильники, таксометри, 

лічильники пройденого шляху в милях, #, ручні 
лічильники, перерахункові пристрої, 
інструменти й апарати для вимірювання 

невеликих проміжків часу 

10.11.39-30.00 Кролів • М'ясо та харчові субпродукти, інші, свіжі, 
охолоджені чи заморожені (зокрема м'ясо та 
субпродукти #, зайців), крім жаб'ячих лапок, 

м'яса та субпродуктів свійської птиці, великої 
рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней та 

інших тварин родини конячих 

15.11.10-30.00 Кролів • Шкурки хутрові дублені або вичинені, цілі, 
незібрані, #, зайців чи ягнят 

15.11.10-50.00 Кролів • Шкурки хутрові чи шкури дублені або вичинені 
(крім шкурок #, зайців чи ягнят) 

26.51.33 Кронциркулі • Інструменти ручні для вимірювання лінійних 

розмірів (зокрема мікрометри та #), н. в. і. у. 

10.6 Крохмалепродукти • Продукція борошномельно-круп'яної 
промисловості, крохмалі та # 

10.62 Крохмалепродукти • Крохмалі і # 

10.62.1 Крохмалепродукти • Крохмалі і #; цукор і цукрові сиропи, н. в. і. у. 

10.62.9 Крохмалепродуктів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

крохмалю та # 

10.62.99 Крохмалепродуктів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

крохмалю та # 

10.62.99-00.00 Крохмалепродуктів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

крохмалю та # 

20.59.55-50.00 Крохмалистих • Добавки апретувальні, носії барвників на основі 
# речовин 

20.52.10-60.00 Крохмалів • Клеї, виготовлені на основі крохмалю, 

декстринів або інших змодифікованих # 

10.62.2 Крохмалю • Відходи виробництва # й подібні відходи 

10.62.9 Крохмалю • Роботи субпідрядні як частина виробництва # та 

крохмалепродуктів 

10.62.12 Крохмалю • Тапіока та її замінники, приготовані з #, як 

пластівці, зерна та подібні форми 

10.62.12-00.00 Крохмалю • Тапіока та її замінники, приготовані з #, як 

пластівці, зерна та подібні форми 
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10.62.20 Крохмалю • Відходи виробництва # й подібні відходи 

10.62.20-00.00 Крохмалю • Відходи виробництва # й подібні відходи 

10.62.99 Крохмалю • Роботи субпідрядні як частина виробництва # та 

крохмалепродуктів 

10.62.99-00.00 Крохмалю • Роботи субпідрядні як частина виробництва # та 

крохмалепродуктів 

10.89.19-30.00 Крохмалю • Продукти харчові готові з борошна, крупки, #, 

іншої сировини 

20.52.10-60.00 Крохмалю • Клеї, виготовлені на основі #, декстринів або 

інших змодифікованих крохмалів 

10.62.11-11.00 Крохмаль • # пшеничний 

10.62.11-13.00 Крохмаль • # кукурудзяний 

10.62.11-15.00 Крохмаль • # картопляний 

10.62.11-19.00 Крохмаль • # (зокрема рисовий, маніоковий, марантовий та з 
серцевини сагової пальми), крім пшеничного, 

кукурудзяного та картопляного 

10.62.11-70.00 Крохмаль • Декстрини та інші змодифіковані крохмалі 
(зокрема крохмаль естерифікований чи 

етерифікований, розчинний, # попередньо 

желатинізований чи набухівний, крохмаль 

діальдегідний, крохмаль, оброблений 

формальдегідом чи епіхлорогідрином) 

10.62.11-70.00 Крохмаль • Декстрини та інші змодифіковані крохмалі 
(зокрема крохмаль естерифікований чи 

етерифікований, розчинний, крохмаль 

попередньо желатинізований чи набухівний, # 

діальдегідний, крохмаль, оброблений 

формальдегідом чи епіхлорогідрином) 

10.62.11-70.00 Крохмаль • Декстрини та інші змодифіковані крохмалі 
(зокрема крохмаль естерифікований чи 

етерифікований, розчинний, крохмаль 

попередньо желатинізований чи набухівний, 

крохмаль діальдегідний, #, оброблений 

формальдегідом чи епіхлорогідрином) 

10.62.11-70.00 Крохмаль • Декстрини, та інші змодифіковані крохмалі 
(зокрема # естерифікований чи етерифікований, 

розчинний, крохмаль попередньо 

желатинізований чи набухівний, крохмаль 

діальдегідний, крохмаль, оброблений 

формальдегідом чи епіхлорогідрином) 

23.91.11 Круги • Жорна, точильні камені, шліфувальні # й подібні 
вироби, без обрамлення, для обробляння 

каміння, а також їх частини, з природного 
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каменю, з агломерованих природних або 

штучних абразивів, чи з кераміки 

23.91.11-20.00 Круги • Жорна, точильні камені, шліфувальні # й подібні 
вироби без обрамлення з агломерованих 

природних або штучних алмазів, крім жорен і 
точильних каменів, призначених для мелення, 

шліфування або подрібнювання 

23.91.11-30.00 Круги • Жорна, точильні камені, шліфувальні # й подібні 
вироби, без обрамлення, армовані в'яжучим 

матеріалом із синтетичних або штучних смол, 

крім жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або подрібнювання 

23.91.11-40.00 Круги • Жорна, точильні камені, шліфувальні # й подібні 
вироби, без обрамлення, неармовані в'яжучим 

матеріалом із синтетичних або штучних смол, 

крім жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або подрібнювання 

23.91.11-50.00 Круги • Жорна, точильні камені, шліфувальні # й подібні 
вироби, без обрамлення з керамічних або 

силікатних матеріалів, крім жорен і точильних 

каменів, призначених для мелення, шліфування 

або подрібнювання 

23.91.11-90.00 Круги • Жорна, точильні камені, шліфувальні # інші та 

інші подібні вироби, без обрамлення; камені для 

заточування та полірування вручну 

25.73.30-87.00 Круги • Ковадла, переносні горни, шліфувальні # з 
рамами, з ручним або ножним 

урухомлювачем/приводом (крім шліфувальних 

каменів і подібних виробів, поданих окремо) 

28.94.14-30.00 Круглов'язальні • Машини # 

24.10.64-10.00 Круглого • Бруски гарячекатані # поперечного перерізу з 
нержавкої сталі 

24.10.64-30.00 Круглого • Бруски та прутки гарячекатані,, 
гарячеволочильні чи спресовані (крім # 

поперечного перерізу) з нержавкої сталі 

24.20.2 Круглого • Труби та трубки зварні, # поперечного перерізу, 

зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 

24.20.13 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу, зі сталі, 
інші 

24.20.13-10.00 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу, 

безшовні, з нержавкої сталі (крім труб для 

нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-

компресорних і бурильних труб, для буріння 

нафтових і газових свердловин) 
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24.20.13-30.00 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу, 

прецизійні, безшовні, холодноволочильні чи 

холоднокатані, зі сталі іншої, ніж нержавка 

сталь 

24.20.13-50.00 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу, 

безшовні, холодноволочильні чи холоднокатані, 
зі сталі іншої, ніж нержавка сталь (крім 

прецизійних труб і трубок) 

24.20.13-70.00 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу, 

оброблені у гарячому стані, безшовні, зі сталі 
іншої, ніж нержавка сталь (крім труб для нафто- 

та газопроводів і обсадних, помпово-

компресорних і бурильних труб, для буріння 

нафтових та газових свердловин) 

24.20.23 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу; зварні, 
зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі, інші 

24.20.23-00.00 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу, зварні, 
зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі, інші 

24.20.24 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу 

(наприклад з відкритим швом, клепані чи 

з'єднані подібним способом), зовнішнього 

діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.24-00.00 Круглого • Труби то трубки # поперечного перерізу 

(наприклад з відкритим швом, клепані чи 

з'єднані подібним способом), зовнішнього 

діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі, інші 

24.20.33 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу, зварні, 
зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі, інші 

24.20.33-10.00 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу, зварні, 
зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, з 
нержавкої сталі (крім труб для нафто- та 

газопроводів і обсадних, помпово-компресорних 

і бурильних труб, для буріння нафтових і 
газових свердловин) 

24.20.33-40.00 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу, 

прецизійні, зварні, зовнішнього діаметра не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 

24.20.33-70.00 Круглого • Труби та трубки # поперечного перерізу 

гарячого чи холодного формування та 
зварювання, зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь 



стор. 1390 з 1807  

30.11.21 Круїзні • Судна #, екскурсійні й подібні плавучі засоби 

для перевезення людей; пороми всіх типів 

30.11.21-30.00 Круїзні • Судна #, екскурсійні й подібні плавучі засоби 

для перевезення людей 

10.61.3 Крупи • #, крупка, гранули та інші продукти з зерна 

зернових культур 

10.61.31 Крупи • # та крупка з пшениці 

10.61.31-33.00 Крупи • # та крупка з твердої пшениці 

10.61.31-35.00 Крупи • # та крупка із звичайної пшениці та спельти 

10.61.32 Крупи • #, крупка та гранули з зернових культур, н. в. і. 
у. 

10.61.32-30 Крупи • # та крупка з вівса, кукурудзи, рису, жита, 
ячменю та зерна інших зернових культур (крім 

пшениці) 

10.61.32-30.01 Крупи • # та крупка з кукурудзи 

10.61.32-30.02 Крупи • # та крупка з жита 

10.61.32-30.03 Крупи • # та крупка з ячменю 

10.61.32-30.04 Крупи • # та крупка з вівса 

10.61.32-30.05 Крупи • # та крупка з рису 

10.61.32-30.09 Крупи • # та крупка з зерна інших зернових культур, н. в. 

і. у. 

10.13.13 Крупка • М'ясо та м'ясні субпродукти, інші, харчові, 
солені, у розсолі, сушені чи копчені (крім 

свинини та м'яса великої рогатої худоби); 

борошно та # з м'яса чи м'ясних субпродуктів, 

харчові 

10.13.13-00.00 Крупка • М'ясо та м'ясні субпродукти, інші, харчові, 
солені, у розсолі, сушені чи копчені (крім 

свинини та м'яса великої рогатої худоби); 

борошно та # з м'яса чи м'ясних субпродуктів, 

харчові 

10.13.16 Крупка • Борошно, # та гранули з м'яса, непридатні для 

харчування людини; шкварки 

10.13.16-00.00 Крупка • Борошно, # та гранули з м'яса, непридатні для 

харчування людини; шкварки 

10.20.4 Крупка • Борошно, # та гранули, непридатні для 

харчування людини, та інші продукти з риби, 

ракоподібних, молюсків чи інших водяних 

безхребетних, н. в. і. у. 

10.20.22 Крупка • Печінка та молочко риби, засушені, закопчені, 



стор. 1391 з 1807  

засолені чи в розсолі; борошно, # та гранули з 
риби, придатні для харчування людини 

10.20.22-00.0.0 Крупка • Печінка та молочко риби, засушені, закопчені, 
засолені чи в розсолі; борошно, # та гранули з 
риби, придатні для харчування людини 

10.20.41 Крупка • Борошно, # та гранули з риби, ракоподібних, 

молюсків чи інших водяних безхребетних, 

непридатні для харчування людини 

10.20.41-00.00 Крупка • Борошно, # та гранули з риби, ракоподібних, 

молюсків чи інших водяних безхребетних, 

непридатні для харчування людини 

10.31.13 Крупка • Картопля, засушена як борошно, #, пластівці, 
гранули і таблетки 

10.31.13-00.00 Крупка • Картопля, засушена як борошно, #, пластівці, 
гранули і таблетки 

10.31.14-30.00 Крупка • Картопля, приготована чи законсервована як 

борошно, # чи пластівці, крім замороженої, 
засушеної, чіпсів, обробленої з використанням 

оцту чи оцтової кислоти 

10.31.14-60.00 Крупка • Картопля, приготована чи законсервована 
(зокрема чіпси), крім замороженої, засушеної, 
обробленої з використанням оцту чи оцтової 
кислоти, як борошно, # чи пластівці 

10.41.4 Крупка • Макуха та інші тверді відходи й залишки олій і 
рослинних жирів; борошно та # з насіння чи 

плодів олійних культур 

10.41.42 Крупка • Борошно та # з насіння чи плодів олійних 

культур, крім виготовлених з гірчиці 

10.41.42-00.00 Крупка • Борошно та # з насіння чи плодів олійних 

культур, крім виготовлених з гірчиці 

10.61.3 Крупка • Крупи, #, гранули та інші продукти з зерна 
зернових культур 

10.61.23 Крупка • Борошно та # овочеві 

10.61.23-00.00 Крупка • Борошно та # овочеві 

10.61.31 Крупка • Крупи та # з пшениці 

10.61.31-33.00 Крупка • Крупи та # з твердої пшениці 

10.61.31-35.00 Крупка • Крупи та # із звичайної пшениці та спельти 

10.61.32 Крупка • Крупи, # та гранули з зернових культур, н. в. і. у. 

10.61.32-30 Крупка • Крупи та # з вівса, кукурудзи, рису, жита, 
ячменю та зерна інших зернових культур (крім 

пшениці) 
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10.61.32-30.01 Крупка • Крупи та # з кукурудзи 

10.61.32-30.02 Крупка • Крупи та # з жита 

10.61.32-30.03 Крупка • Крупи та # з ячменю 

10.61.32-30.04 Крупка • Крупи та # з вівса 

10.61.32-30.05 Крупка • Крупи та # з рису 

10.61.32-30.09 Крупка • Крупи та # з зерна інших зернових культур, н. в. 

і. у. 

10.84.1 Крупка • Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та # 

гірчичні; гірчиця готова 

10.84.12 Крупка • Соуси; суміші приправ і суміші прянощів; 

борошно та # гірчичні та гірчиця готова 

10.84.12-53.00 Крупка • Борошно та # гірчичні 

10.91.2 Крупка • # та гранули з люцерни 

10.91.20 Крупка • # та гранули з люцерни 

10.91.20-00.00 Крупка • # та гранули з люцерни 

10.84.12-70 Крупки • Соуси та суміші для їх приготування; суміші 
приправ і суміші прянощів (крім соєвого соусу, 

томатного кетчупу, інших томатних соусів, 

борошна чи # гірчичних та готової гірчиці) 

10.89.19-30.00 Крупки • Продукти харчові готові з борошна, #, 

крохмалю, іншої сировини 

10.91.1 Крупки • Корми готові для сільськогосподарських тварин, 

крім # та гранул з люцерни 

10.91.10 Крупки • Корми готові для сільськогосподарських тварин, 

крім # та гранул з люцерни 

28.94.12 Крутильні • Машини прядильні текстильні; машини 

тростильні, #, мотальні чи кокономотальні 

28.94.12-00.00 Крутильні • Машини прядильні текстильні; машини 

тростильні, #, мотальні чи кокономотальні 

25.93.11 Кручений • Дріт #, троси, плетені шнури, стропи та подібні 
вироби із заліза чи сталі, без електричної ізоляції 

25.93.11-30.00 Кручений • Дріт #, канати та троси із заліза чи сталі 
(зокрема кручений дріт і дротяні канати з 
приєднаними фітингами чи без них, електрично 

не ізольовані), крім електроізольованих 

25.93.11-30.00 Кручений • Дріт кручений, канати та троси із заліза чи сталі 
(зокрема # дріт і дротяні канати з приєднаними 

фітингами чи без них, електрично не ізольовані), 
крім електроізольованих 
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25.93.12 Кручений • Дріт колючий із заліза чи сталі; дріт #, троси, 

плетені шнури та подібні вироби з міді або 

алюмінію, крім електроізольованих 

25.93.12-50.00 Кручений • Дріт #, троси, плетені шнури та подібні вироби з 
міді (крім електроізольованих, колючого дроту 

та неколючого подвійного вільнокрученого 

дроту для огорож, ізольованих електричного 

проводу та кабелів) 

25.93.12-70.00 Кручений • Дріт #, троси, плетені шнури та подібні вироби з 
алюмінію (крім електроізольованих, колючого 

дроту та неколючего подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, ізольованих 

електричного проводу та кабелів) 

24.10.62 Крученню • Бруски та прутки зі сталі, інші, без подальшого 

обробляння, крім кування, гарячого 

прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування, чи піддані # після прокатування 

24.10.64 Крученню • Бруски та прутки з нержавкої сталі, інші, без 
подальшого обробляння, крім кування, гарячого 

прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування, чи піддані # після прокатування 

24.10.66 Крученню • Бруски та прутки з іншої легованої сталі, інші, 
без подальшого обробляння, крім кування, 

гарячого прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування, чи піддані # після прокатування 

24.34.11-30.00 Крученого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом менше ніж 

0,25 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), 
крім # дроту, колючого дроту для 

огороджування, спареного дроту, зубчатого 

дроту, ізольованого електричного проводу 

24.34.11-50.00 Крученого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 

0,25 мас. %, але менше від 0,6 мас. % вуглецю 

(зокрема гофрований дріт), крім # дроту, 

колючого дроту для огороджування, спареного 

дроту, зубчатого дроту, ізольованого 

електричного проводу 

24.34.11-70.00 Крученого • Дріт з нелегованої сталі, з умістом не менше ніж 

0,6 мас. % вуглецю (зокрема гофрований дріт), 
крім # дроту, колючого дроту для 

огороджування, спареного дроту, зубчатого 

дроту, ізольованого електричного проводу 

20.14.73-20.00 Ксилол • Бензол, толуол і # 

20.14.12-47.00 Ксилолу • Мета-ксилол і змішані ізомери # 

20.14.73-40.00 Ксилолу • Нафталін та інші суміші ароматичних 

вуглеводнів (крім бензолу, толуолу, #) 
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27.40.31 Куба • Лампи-спалахи, лампи-спалахи у формі # та 

подібні вироби 

27.40.31-00.00 Куба • Лампи-спалахи, лампи-спалахи у формі # та 

подібні вироби 

23.19.26-40.00 Кубики • Вироби скляні для сигналізації та скляні 
елементи оптики, оптично не оброблені; # скляні 
та інші скляні шматочки для мозаїк або 

подібних декоративних цілей, крім готових 

панелей та інших декоративних виробів, 

виконаних з мозаїчних кубів 

23.31.10-10.00 Кубики • Плитка, # для мозаїки та подібні вироби 

неглазуровані керамічні з площею поверхні 
менше ніж 49 см2 

23.31.10-20.00 Кубики • Плитка, # для мозаїки та подібні вироби 

глазуровані керамічні з площею поверхні менше 
ніж 49 см2 

23.70.12-30.00 Кубики • Плитка, # для мозаїки й подібні вироби з 
природного каменю прямокутної або 

непрямокутної форми (зокрема квадратної), 
найбільшу грань яких може бут вписано у 

квадрат із стороною розміром менше ніж 7 см; 

гранули, дрібняк і порошок, штучно забарвлені 

23.70.11 Кубиків • Мармур, травертин, алебастр оброблені та 
вироби з них (крім бруківки, плитки, # і 
подібних виробів); гранули та порошок з 
мармуру, травертину, алебастру, штучно 

забарвлені 

23.70.11-00.00 Кубиків • Мармур, травертин, алебастр оброблені та 
вироби з них (крім бруківки, плитки, # і 
подібних виробів); гранули та порошок з 
мармуру, травертину, алебастру, штучно 

забарвлені 

23.70.12-60.00 Кубиків • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього, з граніту (крім 

плитки, # і подібних виробів, найбільшу грань 

яких може бути вписано у квадрат із стороною 

менше ніж 7 см, бруківки, бордюрного каменю 

та плит для брукування) 

23.70.12-70.00 Кубиків • Камінь для пам'ятників і будівництва 

оброблений та вироби з нього (крім плитки, # і 
подібних виробів, найбільшу грань яких може 
бути вписано у квадрат із стороною менше ніж 7 

см, з граніту чи сланцю) 

23.19.26-40.00 Кубів • Вироби скляні для сигналізації та скляні 
елементи оптики, оптично не оброблені; кубики 

скляні та інші скляні шматочки для мозаїк або 
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подібних декоративних цілей, крім готових 

панелей та інших декоративних виробів, 

виконаних з мозаїчних # 

25.73.30-55.00 Кувалди • Молотки та # з робочими частинами з металу 

28.41.33 Кувальні • Машини # чи штампувальні та молоти; преси 

гідравлічні та преси для обробляння металу, н. в. 

і. у. 

28.41.33-10.00 Кувальні • Машини # чи штампувальні та молоти (зокрема 
преси) для обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням 

28.41.33-20.00 Кувальні • Машини # чи штампувальні та молоти (зокрема 
преси) для обробляння металу, без числового 

програмного керування 

24.44.13-30.00 Куванню • Мідь рафінована нелегована, необроблена (крім 

спечених виробів, які підлягають прокатуванню, 

екструзії, #) 

24.44.13-70.00 Куванню • Сплави мідні необроблені (крім спечених 

виробів, які підлягають прокатуванню, екструзії, 
#); лігатури на основі міді (зокрема непридатні 
для кування сплави), крім фосфіду міді з 
умістом більше ніж 15 мас. % фосфору 

24.10.62 Кування • Бруски, та прутки зі сталі, інші, без подальшого 

обробляння, крім #, гарячого прокатування, 

гарячого волочіння чи пресування, чи піддані 
крученню після прокатування 

24.10.64 Кування • Бруски та прутки з нержавкої сталі, інші, без 
подальшого обробляння, крім #, гарячого 

прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування, чи піддані крученню після 

прокатування 

24.10.66 Кування • Бруски та прутки з іншої легованої сталі, інші, 
без подальшого обробляння, крім #, гарячого 

прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування, чи піддані крученню після 

прокатування 

24.44.13-70.00 Кування • Сплави мідні необроблені (крім спечених 

виробів, які підлягають прокатуванню, екструзії, 
куванню); лігатури на основі міді (зокрема 
непридатні для # сплави), крім фосфіду міді з 
умістом більше ніж 15 мас. % фосфору 

25.5 Кування • Послуги щодо #, пресування, штампування та 
профілювання металу; порошкова металургія 

25.50 Кування • Послуги щодо #, пресування, штампування та 
профілювання металу; порошкова металургія 
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25.50.1 Кування • #, пресування, штампування та профілювання 

металу 

25.50.11 Кування • # металу 

25.50.11-34.00 Кування • # вільне залізовмісних частин передавальних 

валів, колінчатих валів, кулачкових валів і 
кривошипів частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-37.00 Кування • # вільне частин механізмів і пристроїв, без 
умісту заліза, крім частин поршневих і 
турбореактивних двигунів, газових турбін, 

вантажопідіймального та маніпуляційного 

устатковання, механізмів і транспортних засобів 

для будівельної промисловості 

25.62.10-05.00 Куванням • Обробляння токарне металевих деталей 

наземних транспортних засобів (крім деталей 

локомотивів і рухомого складу, одержаних 

литтям, #, пресуванням, штампуванням, 

профілюванням або методом порошкової 
металургії) 

20.41.43 Кузовами • Засоби полірувальні та креми для доглядання за 

взуттям, меблями, підлогами, # автомобілів, 

склом або металом 

28.20.10-50.00 Кузови • # вантажівок, фургонів, автобусів, автобусів 

міжміського сполучення, тягачів, самоскидів і 
автомобілів спеціальної призначеності, зокрема 
корпуси автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, цілком або неповністю складені 

29.2 Кузови • # моторних транспортних засобів; причепи та 

напівпричепи 

29.20 Кузови • # моторних транспортних засобів; причепи та 

напівпричепи 

29.20.10 Кузови • # моторних транспортних засобів 

29.20.10-30.00 Кузови • # легкових автомобілів та інших моторних 

засобів пересування, призначених головним 

чином для перевезення людей (зокрема 
спеціальних автомобілів для перевезення гравців 

у гольф), крім призначених для перевезення по 
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менше ніж 10 людей 

29.20.30-50.00 Кузови • # причепів, напівпричепів та інших 

транспортних засобів, що не мають механічного 

урухомлювача/привода для руху 

29-20.1 Кузови • # моторних транспортних засобів 

29.20.9 Кузовів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

моторних транспортних засобів, причепів і 
напівпричепів 

29.20.30-90.00 Кузовів • Частини причепів, напівпричепів та інших 

транспортних засобів, що не мають механічного 

урухомлювача/привода для руху (крім шасі, #, 

мостів) 

29.20.99 Кузовів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

моторних транспортних засобів, причепів і 
напівпричепів 

29.20.99-00.00 Кузовів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

моторних транспортних засобів, причепів і 
напівпричепів 

29.32.2 Кузовів • Ремені безпеки, подушки безпеки, частини # та 

приладдя до них 

29.32.20 Кузовів • Ремені безпеки, подушки безпеки, частини # та 

приладдя до них 

29.32.20-90.00 Кузовів • Частини та приладдя до # (зокрема таксі), н. в. і. 
у. 

29.20.4 Кузовних • Послуги щодо відновлювання, складання, 

оснащування та # робіт для моторних 

транспортних засобів 

29.20.40 Кузовних • Послуги щодо відновлювання, складання, 

оснащування та # робіт для моторних 

транспортних засобів 

29.20.40-00.00 Кузовних • Послуги щодо відновлювання, складання, 

оснащування та # робіт для моторних 

транспортних засобів 

32.50.22-39.74 Кукс • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки 

(зокрема гелеві), для # верхніх та нижніх 

кінцівок; вкладки з силіконової композиції для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення протезів 

молочної залози 

32.50.22-39.74 Кукс • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 
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кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки 

(зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок; вкладки з силіконової композиції для # 

верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення протезів 

молочної залози 

32.50.22-39.74 Кукс • Засоби для захисту тулубами всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для # 

верхніх і нижніх кінцівок; оболонки (зокрема 
гелеві), для кукс верхніх та нижніх кінцівок; 

вкладки з силіконової композиції для кукс 
верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення протезів 

молочної залози 

10.39.17-80.00 Кукурудза • # цукрова, приготована чи законсервована (крім 

готових овочевих страв і сушеної, замороженої 
чи законсервованої оцтом чи оцтовою кислотою 

цукрової кукурудзи) 

10.39.17-80.00 Кукурудзи • Кукурудза цукрова, приготована чи 

законсервована (крім готових овочевих страв і 
сушеної, замороженої чи законсервованої оцтом 

чи оцтовою кислотою цукрової #) 

10.61.32-30 Кукурудзи • Крупи та крупка з вівса, #, рису, жита, ячменю 

та зерна інших зернових культур (крім пшениці) 

10.61.32-30.01 Кукурудзи • Крупи та крупка з # 

10.61.32-50.00 Кукурудзи • Гранули з вівса, #, рису, жита, ячменю та інших 

зернових культур (крім гранул з пшениці) 

10.61.33-55.00 Кукурудзи • Зернові культури, інші, як зерна, попередньо 

відварені чи приготовані іншим способом (крім 

#) 

10.61.40-10.00 Кукурудзи • Висівки, січка та інші залишки після 

просіювання, лущення й іншого обробляння # 

10.61.40-90.00 Кукурудзи • Висівки, січка та інші залишки після 

просіювання, лущення й іншого обробляння 

зернових культур (крім #, рису, пшениці) 

10.62.14 Кукурудзяна • Олія # 

10.62.14-30.00 Кукурудзяна • Олія # та її фракції, сирі (крім хімічно 

змодифікованих) 

10.62.14-60.00 Кукурудзяна • Олія # та її фракції, рафіновані (крім хімічно 

змодифікованих) 

10.62.11-13.00 Кукурудзяний • Крохмаль # 
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10.62.11-19.00 Кукурудзяного • Крохмаль (зокрема рисовий, маніоковий, 

марантовий та з серцевини сагової пальми), крім 

пшеничного, # та картопляного 

10.41.59 Кукурудзяної • Олії інші та їхні фракції, рафіновані, хімічно 

незмодифіковані; жири рослинні нелеткі та олії 
рослинні, інші (крім олії #) та їхні фракції, н. в. і. 
у., рафіновані, хімічно незмодифіковані 

10.41.59-00.00 Кукурудзяної • Олії інші та їхні фракції, рафіновані, хімічно 

незмодифіковані; жири рослинні нелеткі та олії 
рослинні, інші (крім олії #) та їхні фракції, н. в. і. 
у., рафіновані, хімічно незмодифіковані 

24.51.12-20.00 Кулачкових • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, # валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з 
кулястим графітом (крім деталей для корпусів 

роликових і кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.13-20.00 Кулачкових • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, # валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів із сірого 

чавуну (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.53.10-20.00 Кулачкових • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, # валів, кривошипів; корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Кулачкових • Лиття деталей передавальних валів, колінчатих 

валів, # валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

25.50.11-34.00 Кулачкових • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, # валів і 
кривошипів частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-52.00 Кулачкових • Пресування холодне сталевих частин 

передавальних валів, колінчатих валів, # валів і 
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кривошипів 

25.50.12-20.00 Кулачкових • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 
штампування) сталевих частин передавальних 

валів, колінчатих валів, # валів, кривошипів, 

корпусів вальниць/підшипників та гладких валів 

(крім деталей для корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

28.15.39-50.00 Кулачкових • Частини трансмісій, # і колінчастих валів, 

вальниць/підшипників ковзання до валів, 

зубчастих коліс, ходових кулькових і роликових 

ґвинтів, коробок передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт зчеплення валів, 

універсальних муфт 

28.15.22 Кулачкові • Вали трансмісійні (зокрема # та колінчасті) і 
кривошипи 

10.7 Кулінарна • Продукція хлібопекарська, макаронна, 

кондитерська та #, борошняна 

10.39.22-30.00 Кулінарним • Джеми, мармелади, желе, пюре й пасти з 
цитрусових плодів, приготовані # оброблянням 

(крім готових гомогенізованих продуктів) 

10.39.22-90.00 Кулінарним • Джеми, мармелади, желе, пюре й пасти плодові 
чи горіхові, приготовані # оброблянням (крім 

готових гомогенізованих продуктів з цитрусових 

плодів) 

10.71.9 Кулінарних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, кондитерських і # борошняних 

виробів, нетривалого зберігання 

10.71.99 Кулінарних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, кондитерських і # борошняних 

виробів, нетривалого зберігання 

10.71.99-00.00 Кулінарних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, кондитерських і # борошняних 

виробів, нетривалого зберігання 

10.39.17-40.00 Кулінарно • Овочі та суміші овочів, заморожені (крім 

готових овочевих страв, заморожених, # 

необроблених, або оброблених парою чи 

кип'ятінням у воді, або законсервованих з 
доданням оцту чи оцтової кислоти овочів і 
сумішей овочів) 

10.39.21 Кулінарно • Плоди й горіхи, # необроблені чи оброблені, 
заморожені 

10.39.21-00.00 Кулінарно • Плоди й горіхи, # необроблені чи оброблені, 
заморожені 

10.89.12 Кулінарно • Яйця без шкаралупи, яєчні жовтки, свіжі чи 
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законсервовані; яйця у шкаралупі, 
законсервовані чи # оброблені; альбумін яєчний 

10.13.9 Кулінарного • Послуги щодо # обробляння та приготування 

іншими способами продуктів з м'яса; роботи 

субпідрядні як частина виробництва продуктів з 
м'яса та м'яса свійської птиці 

10.13.91 Кулінарного • Послуги щодо # обробляння та приготування 

іншими способами продуктів з м'яса 

10.13.91-00.00 Кулінарного • Послуги щодо # обробляння та приготування 

іншими способами продуктів з м'яса 

10.31.9 Кулінарного • Послуги щодо # обробляння та приготування 

іншими способами картоплі та продуктів з 
картоплі; роботи субпідрядні як частина 
виробництва обробленої та законсервованої 
картоплі 

10.31.91 Кулінарного • Послуги щодо # обробляння та приготування 

іншими способами картоплі та продуктів з 
картоплі 

10.31.91-00.00 Кулінарного • Послуги щодо # обробляння та приготування 

іншими способами картоплі та продуктів з 
картоплі 

10.39.9 Кулінарного • Послуги щодо # обробляння та приготування 

іншим способом, стосовні консервування плодів 

і овочів; роботи субпідрядні як частина 
виробництва законсервованих та оброблених 

плодів і овочів 

10.39.91 Кулінарного • Послуги щодо # обробляння та приготування 

іншим способом стосовні консервування плодів 

і овочів 

10.39.91-00.00 Кулінарного • Послуги щодо # обробляння та приготування 

іншим способом, стосовні консервування плодів 

і овочів 

10.31.11-10.00 Кулінарному • Картопля, не піддана # оброблянню чи варена у 

воді або на парі, заморожена 

24.5.1.12-10.00 Кулястим • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
чавуну з # графітом 

24.51.12 Кулястим • Послуги щодо лиття чавуну з # графітом 

24.51.12-20.00 Кулястим • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з 
# графітом (крім деталей для корпусів 

роликових і кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.12-40.00 Кулястим • Лиття інших деталей поршневих двигунів і 
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виробів машинобудування з чавуну з # графітом 

24.51.12-50.00 Кулястим • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв (крім деталей для поршневих 

двигунів) з чавуну з # графітом 

24.51.12-90.00 Кулястим • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
чавуну з # графітом 

28.22.18-30.00 Куль • Устатковання прокатних станів; рольганги для 

подавання та видалення продукції; перекидачі та 
маніпулятори для зливків, #, прутків, слябів 

28.15.31 Кульки • #, циліндри та ролики; частини кулькових і 
роликових вальниць/підшипників 

28:15.31-30.00 Кульки • #, циліндри та ролики до кулькових і роликових 

вальниць/підшипників 

32.99.14-30.00 Кульковий • Стрижні до кулькових ручок, до складу яких 

входять # наконечник і балончик з чорнилом 

28.15.23-30.00 Кульковими • Корпуси вальниць/підшипників з умонтованими 

# чи роликовими вальницями/підшипниками 

30.92.10-50.00 Кульковими • Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів 

(зокрема триколісні велосипеди для доставляння 

вантажів), без двигуна, з # 

вальницями/підшипниками 

24.51.12-20.00 Кулькових • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з 
кулястим графітом (крім деталей для корпусів 

роликових і # вальниць/підшипників) 

24.51.13-20.00 Кулькових • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів із сірого 

чавуну (крім деталей корпусів роликових і # 

вальниць/підшипників) 

24.52.10-30.00 Кулькових • Лиття деталей корпусів вальниць/підшипників і 
вальниць/підшипників гладких валіз зі сталі 
(крім деталей корпусів роликових і # 

вальниць/підшипників) 

24.53.10-20.00 Кулькових • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і # 

вальниць/підшипників) 



стор. 1403 з 1807  

24.54.10-20.00 Кулькових • Лиття деталей передавальних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і # 

вальниць/підшипників) 

25.50.12-20.00 Кулькових • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 
штампування) сталевих частин передавальних 

валів, колінчатих валів, кулачкових валів, 

кривошипів, корпусів вальниць/підшипників та 
гладких валів (крім деталей для корпусів 

роликових і # вальниць/підшипників) 

28.15.23-50.00 Кулькових • Корпуси вальниць/підшипників без умонтованих 

# або роликових вальниць/підшипників; 

вальниці/підшипники ковзання до валів 

28.15.24-75.00 Кулькових • Елементи трансмісій, інші (крім зубчастих коліс 

і зубчастих передач, ґвинтів ходових # або 

роликових, коробок передач та інших пристроїв 

перемикання швидкості) 

28.15.31 Кулькових • Кульки, циліндри та ролики; частини # і 
роликових вальниць/підшипників 

28.15.31-30.00 Кулькових • Кульки, циліндри та ролики до # і роликових 

вальниць/підшипників 

28.15.31-50.00 Кулькових • Частини # і роликових вальниць/підшипників 

(крім кульок, циліндрів і роликів) 

28.15.39-50.00 Кулькових • Частини трансмісій, кулачкових і колінчастих 

валів, вальниць/підшипників ковзання до валів, 

зубчастих коліс, ходових # і роликових ґвинтів, 

коробок передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт зчеплення валив, 

універсальних муфт 

30.92.10-30.00 Кулькових • Велосипеди двоколісні та інші види велосипедів 

(зокрема триколісні велосипеди для доставляння 

вантажів), без двигуна, без # 

вальниць/підшипників 

32.99.14-30.00 Кулькових • Стрижні до # ручок, до складу яких входять 

кульковий наконечник і балончик з чорнилом 

28.15.1 Кулькові • Вальниці/підшипники # чи роликові 

28.15.10 Кулькові • Вальниці/підшипники # чи роликові 

28.15.10-30.00 Кулькові • Вальниці/підшипники # 

28.15.24 Кулькові • Колеса зубчасті та зубчасті передачі; ґвинти 

ходові # чи роликові; коробки передач та інші 
пристрої перемикання швидкості 
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28.15.24-73.00 Кулькові • Ґвинти ходові # чи роликові 

32.99.12 Кулькові • Ручки #; ручки та маркери з наконечником з 
повсті чи іншого поруватого матеріалу; олівці 
механічні цангові чи ґвинтові 

32.99.12-10.00 Кулькові • Ручки # 

28.15.10-90.00 Кульково-роликові • Вальниці/підшипники роликові, інші (зокрема 
комбіновані #), крім роликових з конічними 

роликами, сферичних, голчастих 

28.14.13-73.00 Кульові • Клапани # та конічні 

23.19.11 Кульок • Скло в масі у формі # (крім мікросфер), 

стрижнів і трубок, необроблене 

23.19.11-30.00 Кульок • Скло необроблене у формі # або стрижнів (крім 

скляних іграшкових кульок, скляних кульок, 

подрібнених після формування, що їх 

використовують як заглушки до пляшок, 

скляних мікросфер діаметром не більше ніж 1 

мм) 

23.19.11-30.00 Кульок • Скло необроблене у формі кульок або стрижнів 

(крім скляних іграшкових #, скляних кульок, 

подрібнених після формування, що їх 

використовують як заглушки до пляшок, 

скляних мікросфер діаметром не більше ніж 1 

мм) 

23.19.11-30.00 Кульок • Скло необроблене у формі кульок або стрижнів 

(крім скляних іграшкових кульок, скляних #, 

подрібнених після формування, що їх 

використовують як заглушки до пляшок, 

скляних мікросфер діаметром не більше ніж 

1мм) 

28.15.31-50.00 Кульок • Частини кулькових і роликових 

вальниць/підшипників (крім #, циліндрів і 
роликів) 

28.30.32 Культиватори • Борони, розпушувачі, #, полільники та мотики 

28.30.32-10.00 Культиватори • Розпушувачі та # 

10.39.17-30.00 Культивованих • Гриби, культивовані, та трюфелі, приготовані чи 

законсервовані (крім готових овочевих страв і 
сушених, заморожених чи законсервованих 

оцтом чи оцтовою кислотою # грибів і 
трюфелів) 

32.12.14 Культивованих • Вироби з дорогоцінних металів, інші; вироби з 
природних або # перлів, дорогоцінного чи 

напівдорогоцінного каміння 

32.12.14-00.00 Культивованих • Вироби з дорогоцінних металів, інші; вироби з 
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природних або # перлів, дорогоцінного чи 

напівдорогоцінного каміння 

32.12.11 Культивовані • Перли #, дорогоцінне чи напівдорогоцінне 

каміння, зокрема синтетичне чи відновлене, 
оброблене, але незакріплене 

32.12.11-00.00 Культивовані • Перли #, дорогоцінне чи напівдорогоцінне 

каміння, зокрема синтетичне чи відновлене, 
оброблене, але незакріплене 

10.41.4 Культур • Макуха та інші тверді відходи й залишки олій і 
рослинних жирів; борошно та крупка з насіння 

чи плодів олійних # 

10.41.42 Культур • Борошно та крупка з насіння чи плодів олійних 

#, крім виготовлених з гірчиці 

10.41.42-00.00 Культур • Борошно та крупка з насіння чи плодів олійних 

#, крім виготовлених з гірчиці 

10.51.22-00.09 Культур • Борошно інших зернових #, н. в. і. у. 

10.61.2 Культур • Борошно зернових і овочевих#; їхні суміші 

10.61.3 Культур • Крупи, крупка, гранули та інші продукти з зерна 

зернових # 

10.61.4 Культур • Висівки, січка та інші залишки після обробляння 

зерна зернових # 

10.61.22 Культур • Борошно інших зернових # 

10.61.32 Культур • Крупи, крупка та гранули з зернових #, н. в. і. у. 

10.61.32-30 Культур • Крупи та крупка з вівса, кукурудзи, рису, жита, 

ячменю та зерна інших зернових # (крім 

пшениці) 

10.61.32-30.09 Культур • Крупи та крупка з зерна інших зернових #, н. в. 

і. у. 

10.61.32-50.00 Культур • Гранули з вівса, кукурудзи, рису, жита, ячменю 

та інших зернових # (крім гранул з пшениці) 

10.61.33 Культур • Продукти з зерна, для сніданку, та інші 
продукти з зерна зернових # 

10.61.33-35.00 Культур • Зародки зернових #, цілі, вальцьовані, 
розплющені на пластівці чи мелені (крім рису) 

10.61.33-51.00 Культур • Продукти готові типу "мюслі" на основі не 

обсмажених пластівців із зернових # 

10.61.33-53.00 Культур • Продукти харчові готові інші, одержані здуттям 

чи обсмажуванням зерна зернових # 

10.61.40 Культур • Висівки, січка та інші залишки після обробляння 

зерна зернових # 
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10.61.40-90.00 Культур • Висівки, січка та інші залишки після 

просіювання, лущення й іншого обробляння 

зернових # (крім кукурудзи, рису, пшениці) 

10.82.22-35.00 Культур • Шоколад, у блоках, плитках чи брусках з 
доданням зерна зернових #, плодів або горіхів 

(крім шоколаду з начинкою, шоколадного 

печива) 

10.82.22-39.00 Культур • Шоколад, у блоках, плитках чи брусках (крім 

шоколаду з начинкою, з доданням зерна 

зернових #, плодів або горіхів, шоколадного 

печива) 

20.59.52 Культур • Пасти для виготовлення моделей; віск 

стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують в стоматології, виготовлені на 
основі гіпсу; препарати та заряди для 

вогнегасників; середовища живильні для 

вирощування # мікроорганізмів; реагенти 

діагностичні або лабораторні багатоскладові, н. 

в. і. у. 

20.59.52-70.00 Культур • Середовища живильні готові для вирощування # 

мікроорганізмів 

28.93.2 Культур • Машини для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, зерна або сухих бобових # 

28.93.13 Культур • Машини й устатковання для переробляння на 

борошно чи обробляння зернових або сухих 

бобових #, н. в. і. у. 

28.93.13-00.00 Культур • Машини й устатковання для переробляння на 

борошно чи обробляння зернових або сухих 

бобових #, н. в. і. у. 

28.93.17-60.00 Культур • Устаткування промислове для переробляння 

фруктів, горіхів і овочів (крім устатковання для 

використання у борошномельній промисловості 
чи для обробляння сухих бобових #) 

28.93.20 Культур • Машини для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, зерна або сухих бобових # 

28.93.20-00.00 Культур • Машини для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, зерна або сухих бобових # 

28.93.34 Культур • Частини машин для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, зерна або сухих бобових # 

28.93.34-00.00 Культур • Частини машин для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, зерна або сухих бобових # 

10.61.33-55.00 Культури • Зернові #, інші, як зерна, попередньо відварені 
чи приготовані іншим способом (крім 

кукурудзи) 
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21.10.60-50.00 Культури • Кров людська, кров тваринна терапевтичної, 
профілактичної чи діагностичної призначеності; 
# мікроорганізмів; токсини (крім дріжджів) 

20.14.52-10.00 Кумарин • Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(-

ами) кисню (зокрема #; метилкумарини та 

етилкумарини), крім інших лактонів 

20.14.12-70.00 Кумол • # 

10.12.10-10.00 Курей • Тушки #, свіжі чи охолоджені 

10.12.10-50.00 Курей • Відруби #, свіжі чи охолоджені 

10.12.20-13.00 Курей • Тушки #, заморожені 

10.12.20-53.00 Курей • Відруби #, заморожені 

32.99.4 Куріння • Запальнички, люльки для # та їхні частини; 

вироби з горючих матеріалів; паливо рідинне чи 

скраплене газове 

32.99.41 Куріння • Запальнички сигаретні та інші запальнички; 

люльки для #, мундштуки на сигари й сигарети 

та їхні частини 

32.99.41-30.00 Куріння • Люльки для # (зокрема люлькові чашечки), 

мундштуки на сигари й сигарети та їхні частини 

14.12.11 Куртки • Комплекти, піджаки (#) і блейзери, чоловічі або 

хлопчачі, виробничі та професійні 

14.12.11-30.00 Куртки • Піджаки (#) та блейзери, чоловічі або хлопчачі, з 
бавовни чи хімічних волокон, виробничі та 
професійні 

14.12.21 Куртки • Комплекти, жакети (#) і блейзери, жіночі або 

дівчачі, виробничі та професійні 

14.12.21-30.00 Куртки • Жакети (#) та блейзери, жіночі або дівчачі, з 
бавовни чи хімічних волокон, виробничі чи 

професійні 

14.13.11 Куртки • Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, 

вітрозахисні плащі, вітрозахисні # й подібні 
вироби, чоловічі або хлопчачі, трикотажні 

14.13.11-20.00 Куртки • Анораки, лижні #, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні куртки й подібні вироби, чоловічі 
або хлопчачі, трикотажні (крім піджаків (курток) 

і блейзерів) 

14.13.11-20.00 Куртки • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні # й подібні вироби, чоловічі або 

хлопчачі, трикотажні (крім піджаків (курток) і 
блейзерів) 

14.13.12 Куртки • Костюми, комплекти, піджаки (#), блейзери, 

штани, комбінезони з нагрудником і шлейками, 
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бриджі та шорти, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні 

14.13.12-30.00 Куртки • Піджаки (#) та блейзери, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні 

14.13.13 Куртки • Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, 

вітрозахисні плащі, вітрозахисні # й подібні 
вироби, жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.13-20.00 Куртки • Анораки, лижні #, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні куртки й подібні вироби, жіночі чи 

дівчачі, трикотажні (крім жакетів (курток) і 
блейзерів) 

14.13.13-20.00 Куртки • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні плащі, 
вітрозахисні # й подібні вироби, жіночі чи 

дівчачі, трикотажні (крім жакетів (курток) і 
блейзерів) 

14.13.14 Куртки • Костюми, комплекти, жакети (#), блейзери, 

сукні, спідниці, спідниці-штани, штани, 

комбінезони з нагрудником і шлейками, бриджі 
та шорти, жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.14-30.00 Куртки • Жакети (#) та блейзери, жіночі або дівчачі, 
трикотажні 

14.13.21 Куртки • Пальта, дощовики, півпальта, накидки, плащі, 
анораки, вітрозахисні плащі, вітрозахисні # й 

подібні вироби, чоловічі або хлопчачі, не 
трикотажні 

14.13.21-30.00 Куртки • Анораки, лижні #, вітрозахисні куртки й подібні 
вироби, чоловічі або хлопчачі (крім піджаків 

(курток) і блейзерів, трикотажних, просочених, 

покритих, дубльованих чи проґумованих) 

14.13.21-30.00 Куртки • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні # й подібні 
вироби, чоловічі або хлопчачі (крім піджаків 

(курток) і блейзерів, трикотажних, просочених, 

покритих, дубльованих чи проґумованих) 

14.13.23 Куртки • Піджаки (#) та блейзери, чоловічі або хлопчачі, з 
текстильних тканин, не трикотажні 

14.13.23-00.00 Куртки • Піджаки (#) та блейзери, чоловічі або хлопчачі, з 
текстильних тканин, не трикотажні 

14.13.31 Куртки • Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки, 

вітрозахисні плащі, вітрозахисні # й подібні 
вироби, жіночі або дівчачі з текстильних тканин, 

крім трикотажних 

14.13.31-30.00 Куртки • Анораки, лижні #, вітрозахисні куртки або 

подібні вироби, жіночі або дівчачі (крім жакетів 

(курток) та блейзерів, трикотажних, просочених, 
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покритих, дубльованих чи прогумованих) 

14.13.31-30.00 Куртки • Анораки, лижні куртки, вітрозахисні # або 

подібні вироби, жіночі або дівчачі (крім жакетів 

(курток) та блейзерів, трикотажних, просочених, 

покритих, дубльованих чи проґумованих) 

14.13.33 Куртки • Жакети (#) та блейзери, жіночі або дівчачі, з 
текстильних тканин, крім трикотажних 

14.13.33-00.00 Куртки • Жакети (#) та блейзери, жіночі або дівчачі, з 
текстильних тканин, крім трикотажних 

24.10.13 Кусках • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали в #, котунах чи 

подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99, 94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 

24.10.13 Кусках • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали в кусках, котунах 

чи подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99, 94 мас. % у #, котунах чи подібних 

формах 

24.10.13-00.00 Кусках • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали в кусках, котунах 

чи подібних формах; залізо; яке має мінімальну 

чистоту 99, 94 мас. % у #, котунах чи подібних 

формах 

24.10.13-00.00 Кусках • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні матеріали з #, котунах чи 

подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99, 94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 

13.94.12-53.00 Куску • Сітки готові, зі шпагату, тросу чи канату з 
нейлону чи інших поліамідів (крім сіткового 

полотна в #, в'язаного гачком, сіток для волосся, 

сіток для різних видів спорту та рибальських 

сіток) 

13.94.12-55.00 Куску • Сітки готові, з нейлону чи інших поліамідів 

(крім сіткового полотна в #, в'язаного гачком, 

сіток для волосся, сіток для різних видів спорту 

та рибальських сіток, сіток зі шпагату, тросу чи 

канату) 

13.96.17-70.00 Куску • Тасьма плетена в #; китиці та помпони, 

декоративні оздоблення (крім трикотажних або 

в'язаних) 

13.99.11 Куску • Тюль та інші сітчасті полотна, крім 

трикотажного полотна машинного чи ручного 

в'язання; мереживо в #, стрічках чи окремими 
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орнаментами 

13.99.11-50.00 Куску • Мереживо, машинного в'язання в #, стрічках чи 

окремими орнаментами 

13.99.11-70.00 Куску • Мереживо, ручної роботи в #, стрічках чи 

окремими орнаментами 

13.99.12 Куску • Вишивка в #, стрічках чи окремими 

орнаментами 

13.99.12-30.00 Куску • Вишивка (крім вишивки без видимого фону) в #, 

стрічках чи окремими орнаментами 

13.99.12-50.00 Куску • Вишивка в #, стрічках чи окремими 

орнаментами з бавовни 

13.99.12-70.00 Куску • Вишивка в #, стрічках чи окремими 

орнаментами з текстилю (крім вишивки без 
видимого фону, вишивки з бавовни) 

13.99.16 Куску • Продукція текстильна стьобана, в # 

13.99.16-00.00 Куску • Продукція текстильна стьобана, в # 

14.19.42 Куску • Капелюхи та інші наголовні убори з фетру, 

плетені чи виготовлені сполученням смужок з 
будь-якого матеріалу, трикотажні або 

виготовлені з мережива, чи іншого текстильного 

полотна в #; сітки для волосся 

14.19.42-70.00 Куску • Капелюхи та інші наголовні убори, трикотажні 
або виготовлені з мережива, фетру чи іншого 

текстильного полотна в # (але не у вигляді 
смужок); сітки для волосся з будь-якого 

матеріалу 

10.73 Кускус • Макарони, локшина, # і подібні борошняні 
вироби 

10.73.1 Кускус • Макарони, локшина, # і подібні борошняні 
вироби 

10.73.12 Кускус • # 

10.73.12-00.00 Кускус • # 

10.73.9 Кускусу • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

макаронів, локшини, # і подібних борошняних 

виробів 

10.73.99 Кускусу • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

макаронів, локшини, # і подібних борошняних 

виробів 

10.73.99-00.00 Кускусу • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

макаронів, локшини, # і подібних борошняних 

виробів 
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24.31.10-60.00 Кутики • #, форми та профілі із заліза чи нелегованої сталі 
без подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування), крім 

профільованих листів 

24.33.11-50.00 Кутики • #, форми та профілі із заліза або нелегованої 
сталі без подальшого обробляння, крім 

холодного формування або обробляння в 

холодному стані та з подальшим оброблянням, 

чи без подальшого обробляння, крім 

спресованих, чи гарячого формування іншим 

способом та з подальшим оброблянням, н. в. і. у. 

(крім з плаского прокату) 

25.11.23 Кутики • Конструкції та їхні частини, пластини, прутки, #, 

форми й подібні вироби із заліза, сталі чи 

алюмінію, інші 

25.99.23-70.00 Кутики • Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, 
скріпки та # на папір, з недорогоцінних металів 

25.99.1 Кухні • Вироби для ванн і #, металеві 

13.92.14 Кухонна • Білизна туалетна та # 

13.92.14-30.00 Кухонна • Білизна туалетна та #, з махрових тканин, на 

рушники й подібного махрового полотна, з 
бавовни 

13.92.14-50.00 Кухонна • Білизна туалетна та #, з текстилю (крім 

махрових тканин на рушники й подібного 

махрового полотна з бавовни) 

13.92.14-70.00 Кухонна • Білизна туалетна та #, з нетканих хімічних 

волокон 

22.29.23 Кухонний • Посуд столовий і #, інші предмети господарської 
призначеності та предмети для туалету, 

пластмасові 

22.29.23-20.00 Кухонний • Посуд столовий і # з пластмас 

23.13.13 Кухонний • Посуд столовий і #, для туалетних кімнат, 
контор/офісів, оздоблення приміщень і подібний 

посуд 

23.13.13-10.00 Кухонний • Посуд столовий і # ручного обробляння зі 
свинцевого кришталю (крім склокерамічного, із 
загартованого скла, умістин для пиття) 

23.13.13-30.00 Кухонний • Посуд столовий і # механічного обробляння зі 
свинцевого кришталю (крім склокерамічного, із 
загартованого скла, умістин для пиття) 

23.13.13-50.00 Кухонний • Посуд столовий, # з коефіцієнтом лінійного 

розширення не більше ніж 5•10-6/К, в інтервалі 
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температур від 0° C до 300° C (крім 

склокерамічного, зі свинцевого кришталю або із 
загартованого скла, умістин для пиття) 

23.13.13-60.00 Кухонний • Посуд столовий, # і для туалетних кімнат 
контор/офісів, оздоблення приміщень і подібних 

цілей, склокерамічний 

23.13.13-90.00 Кухонний • Посуд столовий, # із загартованого скла (крім 

призначених для пиття) 

23.41.11 Кухонний • Посуд столовий і #, інші предмети побутової 
призначеності та предмети з порцеляни/фарфору 

для туалетних кімнат 

23.41.11-30.00 Кухонний • Посуд столовий і # з порцеляни/фарфору (крім 

електротермічної апаратури, кавомолок і 
млинків для спецій з робочими частинами з 
металу) 

23.41.12 Кухонний • Посуд столовий і #, інші предмети побутової 
призначеності та предмети для туалетних 

кімнат, крім порцелянових/фарфорових 

23.41.12-10.00 Кухонний • Посуд столовий і # керамічний, інші предмети 

побутової призначеності та предмети для 

туалетних кімнат зі звичайної кераміки 

23.41.12-30.00 Кухонний • Посуд столовий і # керамічний, інші предмети 

побутової призначеності та предмети для 

туалетних кімнат з кам'яної кераміки 

23.41.12-50.00 Кухонний • Посуд столовий і # керамічний, інші предмети 

побутової призначеності та предмети для 

туалетних кімнат з фаянсу чи тонкої кераміки 

23.41.12-90.00 Кухонний • Посуд столовий і # керамічний, інші предмети 

побутової призначеності та предмети для 

туалетних кімнат, н. в. і. у. 

23.31.10-57.00 Кухонних • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої 
кераміки, неглазуровані (крім виготовленої з 
кам'яного кремнеземистого борошна або з 
подібних кремнеземистих порід, вогнетривких 

керамічних виробів, виробів з кам'яної кераміки, 

двошарової плитки типу 

25.73.60-53.00 Кухонних • Ножі дискові та різальні пластини до # приладів 

або машин, використовуваних у харчовій 

промисловості 

25.73.60-55.00 Кухонних • Ножі та різальні пластини до # приладів або 

машин, використовуваних у харчовій 

промисловості (крім дискових ножів) 

31.02.9 Кухонних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 
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меблів 

31.02.99 Кухонних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

меблів 

31.02.99-00.00 Кухонних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

меблів 

25.71.14 Кухонні • Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для пирога, ножі на рибу та масло, щипці для 

цукру та подібні # чи столові прибори 

25.71.14-30.00 Кухонні • Прибори # чи столові (зокрема ножі на рибу та 
масло) та подібні столові прибори з нержавкої 
сталі чи інших недорогоцінних металів, крім 

столових ножів 

25.71.14-80.00 Кухонні • Прибори # чи столові (зокрема ножі на рибу та 
масло) та подібні столові прибори з 
недорогоцінних металів, зі срібним, золотим або 

платиновим покривом, крім столових ножів 

25.99.12 Кухонні • Вироби столові, # та побутові та їхні частини, із 
заліза, сталі, міді чи алюмінію 

25.99.12-17.00 Кухонні • Вироби столові, # та побутові, з ливарного 

чавуну 

25.99.12-29.00 Кухонні • Вироби # й побутові та їхні частини (крім 

ножових виробів) 

25.99.12-37.00 Кухонні • Вироби столові, # й побутові, із заліза чи сталі, 
емальовані, інші (крім виробів з ливарного 

чавуну) 

25.99.12-43.00 Кухонні • Вироби столові, # й побутові, із заліза чи сталі, 
н. в. і. у. 

25.99.12-49.00 Кухонні • Вироби столові, # й побутові, із заліза чи сталі, 
фарбовані або лаковані, інші 

25.99.12-53.00 Кухонні • Вироби столові, # й побутові та їхні частини, з 
міді 

25.99.12-55.00 Кухонні • Вироби столові, # й побутові та їхні частини, з 
алюмінію, виливані 

25.99.12-57.00 Кухонні • Вироби столові, # й побутові та їхні частини, з 
алюмінію, інші 

27.51.28-10.00 Кухонні • Електроплити #, які мають принаймні духову 

шафу та панель з електронагрівальними 

елементами (крім комбінованих 

газоелектричних пристроїв) 

31.02 Кухонні • Меблі # 

31.02.1 Кухонні • Меблі # 



стор. 1414 з 1807  

31.02.10 Кухонні • Меблі # 

31.02.10-00.00 Кухонні • Меблі # 

23.13.91 Кухонного • Послуги щодо кінцевого обробляння вмістин 

для пиття та іншого столового й # посуду 

23.13.91-00.00 Кухонного • Послуги щодо кінцевого обробляння вмістин 

для пиття та іншого столового й # посуду 

25.99.12-80.00 Кухонного • Шерсть металева, мочалки для чищення # 

посуду й подушечки для чищення та 
полірування, рукавички й подібні вироби, із 
заліза чи сталі 

13.92.16-60.00 Кухонної • Вироби меблево-декоративні (зокрема чохли до 

меблів, наволочки, а також пошиванки на 
автомобільні крісла), крім ковдр, пледів, 

постільної, столової, туалетної та # білизни, 

фіранок, гардин, штор, запон і покривал на 

ліжка 

26.51.53-81.00 Лабораторії • pH-метри, rH-метри та інші апарати для 

вимірювання електропровідності електронні 
(зокрема для використання в # чи польовому 

середовищі, для моніторингу чи контролювання 

процесів) 

32.50.13-80.00 Лабораторіях • Центрифуги, використовувані в # (крім 

сепараторів для вершків і сушарок для білизни) 

28.29.60-90.00 Лабораторне • Машини, устатковання промислове чи #, з 
електричним чи неелектричним нагріванням, 

для обробляння матеріалів зміненням 

температури, н. в. і. у. 

23.19.23 Лабораторний • Посуд #, гігієнічний або фармацевтичний, скляні 
ампули 

23.19.23-30.00 Лабораторний • Посуд #, гігієнічний або фармацевтичний 

скляний, поградуйований або не 

поградуйований 

20.59.52-10.00 Лабораторними • Реагенти діагностичні або лабораторні 
багатоскладові, зокрема папір, просочений чи 

покритий діагностичними чи # реагентами 

28.21.14-50.00 Лабораторних • Частини промислових або # неелектричних 

печей 

28.21.14-70.00 Лабораторних • Частини промислових або #, електричних, 

індукційних чи діелектричних печей, або 

нагрівального устатковання 

28.21.12 Лабораторні • Печі промислові чи #, неелектричні (зокрема 

сміттєспалювальні), крім хлібопекарських печей 

28.21.12-70.00 Лабораторні • Печі промислові чи #, неелектричні, зокрема 



стор. 1415 з 1807  

сміттєспалювальні (крім печей для 

випалювання, виплавляння чи іншого 

термічного обробляння піритових руд або руд 

металів, хлібопекарських печей і крекінг-печей) 

28.21.13 Лабораторні • Печі електричні, промислові чи #; устатковання 

нагрівальне індукційне чи діелектричне 

28.21.13-51.00 Лабораторні • Печі опору промислові чи # (крім 

хлібопекарських і кондитерських) 

28.21.13-53.00 Лабораторні • Печі електричні індукційні промислові чи # 

28.21.13-55.00 Лабораторні • Печі електричні промислові чи #, устатковання 

індукційне чи діелектричне для термічного 

обробляння (зокрема топки та діелектричні 
печі), крім печей опору, печей з інфрачервоним 

випромінюванням 

32.50.12 Лабораторні • Стерилізатори медичні, хірургічні чи # 

32.50.12-00.00 Лабораторні • Стерилізатори медичні, хірургічні чи # 

28.25.30-80.00 Лабораторного • Частини машин, промислового чи # 

устатковання, з електричним чи неелектричним 

нагріванням, для обробляння матеріалів 

зміненням температури, і неелектричних 

безінерційних та ємнісних водонагрівників, н. в. 

і. у. 

23.44.11 Лабораторної • Вироби керамічні #, хімічної або іншої технічної 
призначеності з порцеляни/фарфору 

23.44.11-00.00 Лабораторної • Вироби керамічні #, хімічної або іншої технічної 
призначеності з порцеляни/фарфору 

23.44.12 Лабораторної • Вироби керамічні #, хімічної або іншої технічної 
призначеності, крім порцелянових/фарфорових 

виробів 

23.44.12-10.00 Лабораторної • Вироби керамічні #, хімічної або іншої технічної 
призначеності, крім порцелянових/фарфорових 

виробів і магнітів 

28.41.11 Лазера • Верстати для обробляння металу видаленням 

частини матеріалу за допомогою #, ультразвуку 

та подібним способом 

26.70.23-30.00 Лазерами • Лазери (крім лазерних діодів, машин і пристроїв, 

об'єднаних з #) 

26.70.23 Лазери • Пристрої на рідинних кристалах; #, крім 

лазерних діодів; прилади та інструменти 

оптичні, інші, н. в. і. у. 

26.70.23-30.00 Лазери • # (крім лазерних діодів, машин і пристроїв, 

об'єднаних з лазерами) 
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26.70.25 Лазерів • Частини та приладдя до пристроїв на рідинних 

кристалах, # (крім лазерних діодів), інших 

оптичних приладів та інструментів, н. в. і. у. 

26.70.25-00.00 Лазерів • Частини та приладдя до пристроїв на рідинних 

кристалах, # (крім лазерних діодів), інших 

оптичних приладів та інструментів, н. в. і. у. 

26.70.23 Лазерних • Пристрої на рідинних кристалах; лазери, крім # 

діодів; прилади та інструменти оптичні, інші, н. 

в. і. у. 

26.70.23-30.00 Лазерних • Лазери (крім # діодів, машин і пристроїв, 

об'єднаних з лазерами) 

26.70.25 Лазерних • Частини та приладдя до пристроїв на рідинних 

кристалах, лазерів (крім # діодів), інших 

оптичних приладів та інструментів, н. в. і. у. 

26.70.25-00.00 Лазерних • Частини та приладдя до пристроїв на рідинних 

кристалах, лазерів (крім # діодів), інших 

оптичних приладів та інструментів, н. в. і. у. 

28.29.70-20.00 Лазерних • Пальники газові з дуттям, ручні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи зварювання 

(крім машин електричних, #, іншого світлового 

чи фотонного випромінювання, 

магнітноімпульсних або плазмодугових) 

28.41.11-10.00 Лазерного • Верстати для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням # чи іншого світлового або 

фотонного випромінювання 

28.41.1 Лазером • Верстати для обробляння металу # і верстати 

подібного типу; центри оброблювальні для 

металу та подібні верстати для обробляння 

металу 

20.3 Лаки • Фарби, # та подібні засоби для покриття, 

друкарські чорнила та суміші для ущільнювання 

20.12.21 Лаки • Речовини фарбувальні органічні синтетичні й 

кольорові # та препарати, виготовлені на їхній 

основі 

20.12.21-70.00 Лаки • # кольорові; препарати, виготовлені на основі 
кольорових лаків 

20.30 Лаки • Фарби, # та подібні засоби для покриття, 

друкарські чорнила та суміші для ущільнювання 

20.30.1 Лаки • Фарби та # на основі полімерів 

20.30.2 Лаки • Фарби та #, інші, та пов'язана з ними продукція; 

барвники художні та друкарські чорнила 

20.30.11 Лаки • Фарби та # на основі акрилових або вінілових 
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полімерів, у водному середовищі 

20.30.11-50.00 Лаки • Фарби та # на основі акрилових і вінілових 

полімерів, дисперговані чи розчинені у водному 

середовищі (зокрема емалі та політури) 

20.30.11-70.00 Лаки • Фарби та #, інші, дисперговані чи розчинені у 

водному середовищі 

20.30.12 Лаки • Фарби та # на основі поліестерів, акрилових і 
вінілових полімерів, у неводних 

середовищах;розчини 

20.30.12-25.00 Лаки • Фарби та # на основі поліестерів, дисперговані 
або розчинені у неводних середовищах з 
умістом розчинника більше ніж 50 мас. % 

розчину, зокрема емалі та політури 

20.30.12-29.00 Лаки • Фарби та # на основі поліестерів, дисперговані 
або розчинені у неводних середовищах, зокрема 

емалі та політури, крім з умістом розчинника 

більше ніж 50 мас. % розчину 

20.30.12-30.00 Лаки • Фарби та # на основі акрилових і вінілових 

полімерів, дисперговані або розчинені у 

неводних середовищах з умістом розчинника 

більше ніж 50 мас. % розчину, зокрема емалі та 
політури 

20.30.12-50.00 Лаки • Фарби та # на основі акрилових і вінілових 

полімерів, інші 

20.30.12-90.00 Лаки • Фарби та #, інші, на основі синтетичних 

полімерів, н. в. і. у. 

20.30.22 Лаки • Фарби та #, інші; сикативи готові 

20.30.22-13.00 Лаки • Фарби та # олійні для остаточного оброблення 

шкіри (зокрема емалі, політури та клейові 
фарби) 

20.30.22-15.00 Лаки • Пігменти водні готові для остаточного 

оброблення шкіри; фарби та # (зокрема емалі, 
політури та клейові фарби), крім олійних 

20.42.16 Лаки • Шампуні, # для волосся, засоби для тривалого 

завивання чи розпрямлення волосся 

20.42.16-70.00 Лаки • # для волосся 

20.12.21-70.00 Лаків • Лаки кольорові; препарати, виготовлені на 
основі кольорових # 

20.30.9 Лаків • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

фарб, # і подібних засобів для покриття, 

друкарських чорнил і сумішей для 

ущільнювання 
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20.30.99 Лаків • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

фарб, # і подібних засобів для покриття, 

друкарських чорнил і сумішей для 

ущільнювання 

20.30.99-00.00 Лаків • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

фарб, # і подібних засобів для покриття, 

друкарських чорнил і сумішей для 

ущільнювання 

20.59.59-30.00 Лаків • Розчинники та розріджувачі складні неорганічні 
для # і подібних речовин 

15.11.2 Лакова • Замша; шкіра # та ламінована лакова шкіра; 

шкіра металізована 

15.11.2 Лакова • Замша; шкіра лакова та ламінована # шкіра; 

шкіра металізована 

15.11.22 Лакова • Шкіра # та ламінована лакова шкіра; шкіра 
металізована 

15.11.22 Лакова • Шкіра лакова та ламінована # шкіра; шкіра 
металізована 

15.11.22-00.00 Лакова • Шкіра # та ламінована лакова шкіра; шкіра 
металізована 

15.11.22-00.00 Лакова • Шкіра лакова та ламінована # шкіра; шкіра 
металізована 

25.99.12-49.00 Лаковані • Вироби столові, кухонні й побутові, із заліза чи 

сталі, фарбовані або #, інші 

27.32.11-30.00 Лаковані • Проводи обмоткові ізольовані # чи емальовані 

15.11.41-50.00 Лакової • Шкіра зі шкур овець або ягнят, без вовняного 

покриву, вичинена під пергамент або додатково 

оброблена після дублення (крім замші, # шкіри, 

ламінованої лакової та металізованої шкіри) 

15.11.41-50.00 Лакової • Шкіра зі шкур овець або ягнят, без вовняного 

покриву, вичинена під пергамент або додатково 

оброблена після дублення (крім замші, лакової 
шкіри, ламінованої # та металізованої шкіри) 

15.11.42-50.00 Лакової • Шкіра зі шкур кіз або козенят, без волосяного 

покриву, вичинена під пергамент або додатково 

оброблена після дублення (крім замші, # шкіри, 

ламінованої лакової та металізованої шкіри) 

15.11.42-50.00 Лакової • Шкіра зі шкур кіз або козенят, без волосяного 

покриву, вичинена під пергамент або додатково 

оброблена після дублення (крім замші, лакової 
шкіри, ламінованої # та металізованої шкіри) 

15.11.43-50.00 Лакової • Шкіра зі шкур свиней, без волосяного покриву, 

вичинена під пергамент або додатково 
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оброблена після дублення (крім # шкіри, 

ламінованої лакової та металізованої шкіри) 

15.11.43-50.00 Лакової • Шкіра зі шкур свиней, без волосяного покриву, 

вичинена під пергамент або додатково 

оброблена після дублення (крім лакової шкіри, 

ламінованої # та металізованої шкіри) 

15.12.12-10.00 Лакової • Валізи, сумки-чохли на одяг, косметички, кейси 

на ділові папери, ранці шкільні й подібні 
вироби, з натуральної шкіри, композиційної 
шкіри, # шкіри, пластмаси, текстильних 

матеріалів, алюмінію чи інших матеріалів 

15.12.12-20.00 Лакової • Сумки-чемоданчики дорожні, з натуральної 
шкіри, композиційної шкіри, # шкіри, 

пластмасових листів, текстильних матеріалів чи 

інших матеріалів (зокрема вироби без ручок) 

20.14.52-80.00 Лактами • Сполуки, що мають у структурі неконденсоване 

піридинове кільце чи хінолінові або 

ізохінолінові цикли без наступної конденсації; #; 

інші гетероциклічні сполуки лише з 
гетероатомом азоту 

10.89.19-40.22 Лактати • # харчової молочної кислоти 

10.51.54 Лактоза • # та сироп лактози 

10.51.54-00.00 Лактоза • # та сироп лактози 

10.51.54 Лактози • Лактоза та сироп # 

10.51.54-00.00 Лактози • Лактоза та сироп # 

21.10.3 Лактони • #, н.в.і.у., гетероциклічні сполуки лише з 
гетероатомом (-ами) азоту, що мають у 

структурі неконденсоване піразинове кільце, 
піримідинове кільце, піперазольне кільце чи 

фенотіазинову кільцеву систему без подальшої 
конденсації; гідантоїн та його похідні; 
сульфонаміди 

21.10.31 Лактони • #, н. в. і. у., сполуки гетероциклічні лише з 
гетероатомом (-ами) азоту, що мають у 

структурі неконденсоване піразольне кільце, 
піримідинове кільце, піперазинове кільце чи 

фенотіазинову кільцеву систему без подальшої 
конденсації; гідантоїн і його похідні 

21.10.31-10.00 Лактони • # (крім кумарину, метилкумаринів та 

етилкумаринів) 

20.14.52-10.00 Лактонів • Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(-

ами) кисню (зокрема кумарин; метилкумарини 

та етилкумарини), крім інших # 
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20.14.53-50.00 Лактофосфати • Естери фосфорні; їхні солі (зокрема #; їхні 
галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні) 

25.61.22-30.00 Лакування • Фарбування, # металів 

32.91.19-30.00 Лакування • Пензлі для фарбування, біління, # та подібних 

робіт 

32.50.50-30.00 Ламінарії • Кетгут хірургічний стерильний; подібні 
стерильні хірургічні перев'язувальні, шовні та 

стерильні адгезивні тканини, використовувані в 

хірургії для закривання ран; стерильна ламінарія 

та стерильні тампони з #; засоби абсорбувальні 
кровоспинні хірургічні чи стоматологічні 
стерильні 

32.50.50-30.00 Ламінарія • Кетгут хірургічний стерильний; подібні 
стерильні хірургічні перев'язувальні, шовні та 

стерильні адгезивні тканини, використовувані в 

хірургії для закривання ран; стерильна # та 
стерильні тампони з ламінарії; засоби 

абсорбувальні кровоспинні хірургічні чи 

стоматологічні стерильні 

13.99.13 Ламінована • Повсть просочена, з покривом чи # 

13.99.13-00.00 Ламінована • Повсть просочена, з покривом чи # 

15.11.2 Ламінована • Замша; шкіра лакова та # лакова шкіра; шкіра 

металізована 

15.11.22 Ламінована • Шкіра лакова та # лакова шкіра; шкіра 
металізована 

15.11.22-00.00 Ламінована • Шкіра лакова та # лакова шкіра; шкіра 
металізована 

22.29.24 Ламп • Частини, н. в. і. у., до # і освітлювальної 
арматури, світлових вивісок і подібних виробів з 
пластмас 

22.29.24-00.00 Ламп • Частини, н. в. і. у., до # і освітлювальної 
арматури, світлових вивісок і подібних виробів з 
пластмас 

23.19.21 Ламп • Колби скляні відкриті для електричних #, 

електронно-променевих трубок або подібних 

виробів і їхні частини зі скла 

23.19.21-00.00 Ламп • Колби скляні відкриті для електричних #, 

електронно-променевих трубок або подібних 

виробів і їхні частини зі скла 

23.19.24 Ламп • Частини скляні до # і освітлювальної арматури, 

таблички з іменами та подібні вироби 

23.19.24-00.00 Ламп • Частини скляні до # і освітлювальної арматури, 

таблички з іменами та подібні вироби 
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26.11.4 Ламп • Частини електронних #, трубок та інших 

електронних складників, н. в. і. у. 

26.11.40 Ламп • Частини електронних #, трубок та інших 

електронних складників, н. в. і. у. 

26.11.40-40.00 Ламп • Частини електронно-променевих трубок, 

частини термоелектронних # і трубок, з 
холодним катодом чи фотокатодом ламп і 
трубок, н. в. і. у. 

26.11.40-40.00 Ламп • Частини електронно-променевих трубок, 

частини термоелектронних ламп і трубок, з 
холодним катодом чи фотокатодом # і трубок, н. 

в. і. у. 

27.11.5 Ламп • Елементи баластні до розрядних # або трубок; 

перетворювачі статичні; дроселі та котушки 

індуктивності, інші 

27.11.50 Ламп • Елементи баластні до розрядних# або трубок; 

перетворювачі статичні; дроселі та котушки 

індуктивності, інші 

27.11.50-13.00 Ламп • Дроселі та котушки індуктивності до розрядних 

# або трубок 

27.11.50-15.00 Ламп • Елементи баластні до розрядних # або трубок 

(крім дроселів і котушок індуктивності) 

27.11.50-80.00 Ламп • Дроселі та котушки індуктивності (крім котушок 

індуктивності та відхилення до електронно-

променевих трубок і розрядних #) 

27.33.12 Ламп • Патрони до # на напругу не більше ніж 1000 В 

27.33.12-00.00 Ламп • Патрони до # на напругу не більше ніж 1000 В 

27.40.4 Ламп • Частини # і освітлювального устатковання 

27.40.12 Ламп • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою, крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних # 

27.40.12-50.00 Ламп • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою до 

мотоциклів і автомобілів (крім ультрафіолетових 

та інфрачервоних #) 

27.40.12-93.00 Ламп • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою на 
напругу більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних #, ламп до 

мотоциклів і автомобілів) 

27.40.12-93.00 Ламп • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою на 
напругу більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних ламп, # до 

мотоциклів і автомобілів) 

27.40.12-95.00 Ламп • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою на 
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напругу не більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних #, ламп до 

мотоциклів і автомобілів) 

27.40.12-95.00 Ламп • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою на 
напругу не більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних ламп, # до 

мотоциклів і автомобілів) 

27.40.14-60.00 Ламп • Лампи розжарювання до мотоциклів і 
автомобілів (крім герметичних # спрямованого 

світла, галогенних ламп з вольфрамовою 

ниткою) 

27.40.14-60.00 Ламп • Лампи розжарювання до мотоциклів і 
автомобілів (крім герметичних ламп 

спрямованого світла, галогенних # з 
вольфрамовою ниткою) 

27.40.15-10.00 Ламп • Лампи газорозрядні люмінесцентні з 
термокатодом двоцокольні (крім 

ультрафіолетових #) 

27.40.15-30.00 Ламп • Лампи газорозрядні люмінесцентні з 
термокатодом (крім ультрафіолетових і 
двоцокольних #) 

27.40.15-50.00 Ламп • Лампи газорозрядні, інші (крім 

ультрафіолетових #) 

27.40.39-10.00 Ламп • Устатковання електричне освітлювальне та 

візуальної сигналізації для автомобілів (крім # 

розжарювання та газорозрядних ламп, 

герметичних ламп спрямованого світла, 
ультрафіолетових, інфрачервоних і дугових 

ламп) 

27.40.39-10.00 Ламп • Устатковання електричне освітлювальне та 

візуальної сигналізації для автомобілів (крім 

ламп розжарювання та газорозрядних #, 

герметичних ламп спрямованого світла, 
ультрафіолетових, інфрачервоних і дугових 

ламп) 

27.40.39-10.00 Ламп • Устатковання електричне освітлювальне та 

візуальної сигналізації для автомобілів (крім 

ламп розжарювання та газорозрядних ламп, 

герметичних # спрямованого світла, 

ультрафіолетових, інфрачервоних і дугових 

ламп) 

27.40.39-10.00 Ламп • Устатковання електричне освітлювальне та 

візуальної сигналізації для автомобілів (крім 

ламп розжарювання та газорозрядних ламп, 

герметичних ламп спрямованого світла, 
ультрафіолетових, інфрачервоних і дугових #) 
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27.40.41 Ламп • Частини # розжарювання та газорозрядних ламп 

27.40.41 Ламп • Частини ламп розжарювання та газорозрядних # 

27.40.41-00.00 Ламп • Частини # розжарювання та газорозрядних ламп 

27.40.41-00.00 Ламп • Частини ламп розжарювання та газорозрядних # 

27.40.42 Ламп • Частини # і світильників 

27.40.42-50.00 Ламп • Частини # і світильників (крім виготовлених зі 
скла чи пластику) 

28.99.39-20.00 Ламп • Машини для складання електричних і 
електронних #, трубок або електронно-

променевих трубок чи газорозрядних ламп у 

скляних колбах 

28.99.39-20.00 Ламп • Машини для складання електричних і 
електронних ламп, трубок або електронно-

променевих трубок чи газорозрядних # у 

скляних колбах 

28.99.52-30.00 Ламп • Частини для складання електричних і 
електронних #, трубок або електронно-

променевих трубок чи газорозрядних ламп у 

скляних колбах, для виробництва чи гарячого 

обробляння скла чи скляних виробів, крім форм 

для лиття скла 

28.99.52-30.00 Ламп • Частини для складання електричних і 
електронних ламп, трубок або електронно-

променевих трубок чи газорозрядних # у 

скляних колбах, для виробництва чи гарячого 

обробляння скла чи скляних виробів, крім форм 

для лиття скла 

31.09.12-30.00 Ламп • Меблі дерев'яні до спалень (крім фурнітури до 

шаф, убудовуваних у стіни, матрацових 

каркасів, # і освітлювальної арматури, дзеркал-

стояків, сидінь) 

27.40.39-30.00 Лампами • Лампи та світильники електричні, виготовлені з 
пластику та інших матеріалів, призначені для 

використання з # розжарювання та 

люмінесцентними лампами 

27.40.39-30.00 Лампами • Лампи та світильники електричні, виготовлені з 
пластику та інших матеріалів, призначені для 

використання з лампами розжарювання та 
люмінесцентними # 

25.73.30-83.00 Лампи • # паяльні (крім газозварювальних апаратів) 

26.11.1 Лампи • #та трубки термоелектронні, з холодним 

катодом, або фотокатодні, зокрема електронно-

променеві трубки 



стор. 1424 з 1807  

26.11.12 Лампи • Магнетрони, клістрони, трубки надвисокої 
частоти та інші вакуумні # 

26.11.12-00.00 Лампи • Магнетрони, клістрони, трубки надвисокої 
частоти та інші вакуумні # 

27.40.1 Лампи • # розжарювання та газорозрядні електричні; 
лампи дугові 

27.40.1 Лампи • Лампи розжарювання та газорозрядні 
електричні; # дугові 

27.40.2 Лампи • #та світильники 

27.40.3 Лампи • #та світильники, інші 

27.40.11 Лампи • # герметичні спрямованого світла 

27.40.11-00.00 Лампи • #герметичні спрямованого світла 

27.40.12 Лампи • # галогенні з вольфрамовою ниткою, крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних ламп 

27.40.12-50.00 Лампи • # галогенні з вольфрамовою ниткою до 

мотоциклів і автомобілів (крім ультрафіолетових 

та інфрачервоних ламп) 

27.40.12-93.00 Лампи • #галогенні з вольфрамовою ниткою на напругу 

більше ніж 100 В (крім ультрафіолетових та 

інфрачервоних ламп, ламп до мотоциклів і 
автомобілів) 

27.40.12-95.00 Лампи • # галогенні з вольфрамовою ниткою на напругу 

не більше ніж 100 В (крім ультрафіолетових та 
інфрачервоних ламп, ламп до мотоциклів і 
автомобілів) 

27.40.13 Лампи • # розжарювання потужністю не більше ніж 200 

Вт та на напругу більше ніж 100 В, н. в. і. у. 

27.40.13-00.00 Лампи • # розжарювання потужністю не більше ніж 200 

Вт та на напругу більше ніж 100 В, н. в. і. у. 

27.40.14 Лампи • #розжарювання, н. в. і. у. 

27.40.14-60.00 Лампи • #розжарювання до мотоциклів і автомобілів 

(крім герметичних ламп спрямованого світла, 
галогенних ламп з вольфрамовою ниткою) 

27.40.14-90.00 Лампи • #розжарювання, інші, н. в. і. у. 

27.40.15 Лампи • # газорозрядні; ультрафіолетові чи інфрачервоні; 
лампи дугові 

27.40.15 Лампи • Лампи газорозрядні; ультрафіолетові чи 

інфрачервоні; # дугові 

27.40.15-10.00 Лампи • # газорозрядні люмінесцентні з термокатодом 

двоцокольні (крім ультрафіолетових ламп) 
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27.40.15-30.00 Лампи • # газорозрядні люмінесцентні з термокатодом 

(крім ультрафіолетових і двоцокольних ламп) 

27.40.15-50.00 Лампи • # газорозрядні, інші (крім ультрафіолетових 

ламп) 

27.40.15-70.00 Лампи • # ультрафіолетові чи інфрачервоні; лампи дугові 

27.40.15-70.00 Лампи • Лампи ультрафіолетові чи інфрачервоні; # 

дугові 

27.40.23 Лампи • #та світильники неелектричні 

27.40.23-00.00 Лампи • #та світильники неелектричні 

27.40.39 Лампи • #та світильники, інші, н. в. і. у. 

27.40.39-30.00 Лампи • #та світильники електричні, виготовлені з 
пластику та інших матеріалів, призначені для 

використання з лампами розжарювання та 
люмінесцентними лампами 

28.99.39-60.00 Лампи • Солярії, сонячні (кварцеві) # та подібні пристрої 
для загару 

27.40.31 Лампи-спалахи • #, лампи-спалахи у формі куба та подібні вироби 

27.40.31 Лампи-спалахи • Лампи-спалахи, # у формі куба та подібні 
вироби 

27.40.31-00.00 Лампи-спалахи • #, лампи-спалахи у формі куба та подібні вироби 

27.40.31-00.00 Лампи-спалахи • Лампи-спалахи, # у формі куба та подібні 
вироби 

25.93.17-23.00 Ланками • Ланцюги зі зварними #, інші (крім ланцюгів з 
розпірками), із заліза чи сталі, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу складового 

елемента не більше ніж 16 мм 

25.93.17-25.00 Ланками • Ланцюги зі зварними #, інші (крім ланцюгів з 
розпірками), із заліза чи сталі, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу складового 

елемента більше ніж 16 мм 

25.93.17-50.00 Ланками • Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних 

ланцюгів, ланцюгів проти ковзання, ланцюгів з 
розпірками та ланцюгів зі зварними # (ланцюгів 

до бензопил), або інших виробів, у яких 

ланцюги відіграють допоміжну роль, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

13.10.1 Ланолін • Жир вовняний (жиропіт), зокрема # 

13.10.10 Ланолін • Жир вовняний (жиропіт), зокрема # 

13.10.10-00.00 Ланолін • Жир вовняний (жиропіт), зокрема # 

25.93.17-10.00 Ланцюгами • Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, крім 



стор. 1426 з 1807  

оснащених різальними зубцями, або інших 

виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну 

роль, сторожок дверей, оснащених #, мірних 

(геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для 

особистого прикрашання (біжутерії) 

25.93.17-30.00 Ланцюгами • Ланцюги проти ковзання із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями або інших 

виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну 

роль, сторожок дверей, оснащених #, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

25.93 Ланцюги • Вироби з дроту, # та пружини 

25.93.1 Ланцюги • Вироби з дроту, # та пружини 

25.93.17 Ланцюги • #(крім шарнірних ланцюгів) та їхні частини 

25.93.17-10.00 Ланцюги • #з розпірками із заліза чи сталі, крім оснащених 

різальними зубцями, або інших виробів, у яких 

ланцюги відіграють допоміжну роль, сторожок 

дверей, оснащених ланцюгами, мірних 

(геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для 

особистого прикрашання (біжутерії) 

25.93.17-10.00 Ланцюги • Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями, або інших 

виробів, у яких # відіграють допоміжну роль, 

сторожок дверей, оснащених ланцюгами, мірних 

(геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для 

особистого прикрашання (біжутерії) 

25.93.17-23.00 Ланцюги • #зі зварними ланками, інші (крім ланцюгів з 
розпірками), із заліза чи сталі, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу складового 

елемента не більше ніж 16 мм 

25.93.17-25.00 Ланцюги • #зі зварними ланками, інші (крім ланцюгів з 
розпірками), із заліза чи сталі, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу складового 

елемента більше ніж 16 мм 

25.93.17-30.00 Ланцюги • # проти ковзання із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями або інших 

виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну 

роль, сторожок дверей, оснащених ланцюгами, 

мірних (геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-30.00 Ланцюги • Ланцюги проти ковзання із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями або інших 

виробів, у яких # відіграють допоміжну роль, 

сторожок дверей, оснащених ланцюгами, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Ланцюги • # із заліза чи сталі, крім шарнірних ланцюгів, 

ланцюгів проти ковзання, ланцюгів з розпірками 
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та ланцюгів зі зварними ланками (ланцюгів до 

бензопил), або інших виробів, у яких ланцюги 

відіграють допоміжну роль, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Ланцюги • Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних 

ланцюгів, ланцюгів проти ковзання, ланцюгів з 
розпірками та ланцюгів зі зварними ланками 

(ланцюгів до бензопил), або інших виробів, у 

яких # відіграють допоміжну роль, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-70.00 Ланцюги • #та їхні частини з міді 

28.15.21 Ланцюги • # шарнірні залізні чи сталеві 

28.15.21-30.00 Ланцюги • # роликові залізні чи сталеві до велосипедів і 
мотоциклів 

28.15.21-50.00 Ланцюги • # роликові залізні чи сталеві, інші (крім 

призначених для велосипедів і мотоциклів) 

28.15.21-70.00 Ланцюги • # шарнірні залізні чи сталеві, інші (крім 

роликових) 

25.93.9 Ланцюгів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

виробів з дроту, # і пружин 

25.93.17 Ланцюгів • Ланцюги (крім шарнірних #) та їхні частини 

25.93.17-10.00 Ланцюгів • Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями, або інших 

виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну 

роль, сторожок дверей, оснащених ланцюгами, 

мірних (геодезичних) #, ланцюжків для 

особистого прикрашання (біжутерії) 

25.93.17-23.00 Ланцюгів • Ланцюги зі зварними ланками, інші (крім # з 
розпірками), із заліза чи сталі, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу складового 

елемента не більше ніж 16 мм 

25.93.17-25.00 Ланцюгів • Ланцюги зі зварними ланками, інші (крім # з 
розпірками), із заліза чи сталі, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу складового 

елемента більше ніж 16 мм 

25.93.17-30.00 Ланцюгів • Ланцюги проти ковзання із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями або інших 

виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну 

роль, сторожок дверей, оснащених ланцюгами, 

мірних (геодезичних) # 

25.93.17-50.00 Ланцюгів • Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних #, 

ланцюгів проти ковзання, ланцюгів з розпірками 

та ланцюгів зі зварними ланками (ланцюгів до 

бензопил), або інших виробів, у яких ланцюги 
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відіграють допоміжну роль, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Ланцюгів • Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних 

ланцюгів, # проти ковзання, ланцюгів з 
розпірками та ланцюгів зі зварними ланками 

(ланцюгів до бензопил), або інших виробів, у 

яких ланцюги відіграють допоміжну роль, 

мірних (геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Ланцюгів • Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних 

ланцюгів, ланцюгів проти ковзання, # з 
розпірками та ланцюгів зі зварними ланками 

(ланцюгів до бензопил), або інших виробів, у 

яких ланцюги відіграють допоміжну роль, 

мірних (геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Ланцюгів • Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних 

ланцюгів, ланцюгів проти ковзання, ланцюгів з 
розпірками та # зі зварними ланками (ланцюгів 

до бензопил), або інших виробів, у яких 

ланцюги відіграють допоміжну роль, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Ланцюгів • Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних 

ланцюгів, ланцюгів проти ковзання, ланцюгів з 
розпірками та ланцюгів зі зварними ланками (# 

до бензопил), або інших виробів, у яких 

ланцюги відіграють допоміжну роль, мірних 

(геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Ланцюгів • Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних 

ланцюгів, ланцюгів проти ковзання, ланцюгів з 
розпірками та ланцюгів зі зварними ланками 

(ланцюгів до бензопил), або інших виробів, у 

яких ланцюги відіграють допоміжну роль, 

мірних (геодезичних) # 

25.93.17-80.00 Ланцюгів • Частини до # із заліза чи сталі 

25.93.99 Ланцюгів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

виробів з дроту, # і пружин 

25.93.99-00.00 Ланцюгів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

виробів з дроту, # і пружин 

28.15.32 Ланцюгів • Частини залізні чи сталеві шарнірних # 

28.15.32-00.00 Ланцюгів • Частини залізні чи сталеві шарнірних # 

25.73.20-95.00 Ланцюгових • Полотна до пилок з робочою частиною зі сталі 
та з інших матеріалів, для обробляння металів 

(крім полотен до стрічкових, дискових, # пилок і 
до пилок для прямолінійного різання) 

25.73.20-99.00 Ланцюгових • Полотна до пилок з робочою частиною зі сталі 
та інших матеріалів для обробляння матеріалів, 
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інших ніж сталь (крім полотен до стрічкових, 

дискових, # пилок ідо пилок для прямолінійного 

різання) 

28.24.11-27.00 Ланцюгових • Пилки електромеханічні ручні (крім # пилок, 

циркулярних пилок) 

28.24.12-80.00 Ланцюгових • Інструменти ручні, гідравлічні чи з умонтованим 

неелектричним двигуном (крім # пилок) 

28-22.11-70.00 Ланцюгових • Талі та підіймачі (крім призначених для 

підіймання транспортних засобів, # ручних, 

таких, що мають електродвигун) 

28.24.11-23.00 Ланцюгові • Пилки електромеханічні # 

28.24.12-60.00 Ланцюгові • Пилки # з умонтованим неелектричним 

двигуном 

25.93.17-10.00 Ланцюжків • Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями, або інших 

виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну 

роль, сторожок дверей, оснащених ланцюгами, 

мірних (геодезичних) ланцюгів, # для 

особистого прикрашання (біжутерії) 

32.99.24-50.00 Ланцюжкові • Зубці #, повзунки, кінцеві затискачі та тасьма 
будь-якої довжини із закріпленими на них 

зубцями до застібок-змійок 

26.20.11 Лаптопи • Машини автоматичного обробляння інформації 
переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема # 

та ноутбуки; органайзери цифрові персональні 
та подібні комп'ютери 

26.20.11-00.00 Лаптопи • Машини автоматичного обробляння інформації 
переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема # 

та ноутбуки; органайзери цифрові персональні 
та подібні комп'ютери 

20.17.10-50.00 Латексний • Каучук # синтетичний 

20.17.10-90.00 Латексу • Каучук синтетичний (крім #) 

20.14.22-65.00 Лауриловий • Спирт #; спирт цетиловий; спирт стеариловий та 
інші насичені одноатомні спирти (крім 

метилового, пропілового та ізопропілового, н-

бутилового, інших бутанолів, октилу) 

20.14.32-80.00 Лауринова • Кислота 

28.22.12 Лебідки • #шахтних підіймальних установок надшахтного 

розміщення; лебідки, спеціально призначені для 

використання під землею; лебідки, інші; 
кабестани 

28.22.12 Лебідки • Лебідки шахтних підіймальних установок 

надшахтного розміщення; #, спеціально 
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призначені для використання під землею; 

лебідки, інші; кабестани 

28.22.12 Лебідки • Лебідки шахтних підіймальних установок 

надшахтного розміщення; лебідки, спеціально 

призначені для використання під землею; #, 

інші; кабестани 

28.22.12-50.00 Лебідки • #та кабестани з урухомлювачем/приводом від 

поршневого двигуна внутрішнього згоряння чи з 
електродвигуном (крім призначених для 

підіймання транспортних засобів) 

28.22.12-70.00 Лебідки • #та кабестани, інші (крім призначених для 

підіймання транспортних засобів, без 
електродвигуна та без урухомлювача/приводу 

від поршневого двигуна внутрішнього згоряння) 

25.50.12-50.00 Лебідок • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, # і кабестанів, 

домкратів, вилкових автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи маніпуляційними 

пристроями, ліфтів, ескалаторів, конвеєрів і 
вагонів канатних доріг або фунікулерів 

17.12.73-60.00 Легкий • Папір крейдований каоліном або іншими 

неорганічними речовинами, для писання, 

друкування, графічних робіт #, з часткою 

волокон, одержаних механічним способом, 

більше ніж 10 мас. % 

24.53 Легких • Послуги щодо лиття # металів 

24.53.1 Легких • Послуги щодо лиття # металів 

24.53.10 Легких • Послуги щодо лиття # металів 

24.53.10-10.00 Легких • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
# металів, крім деталей локомотивів, рухомого 

складу та транспортних засобів для будівельної 
промисловості 

24.53.10-20.00 Легких • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з # 

металів (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.53.10-50.00 Легких • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв з # металів (крім деталей поршневих, 

турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, 

газових турбін, підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних засобів 

для будівельної промисловості) 

24.54.10-10.00 Легких • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
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кольорових металів, крім # металів (крім деталей 

до локомотивів і рухомого складу, портальних 

лісовозів, вантажних машин, обладнаних 

вантажопідіймальним або маніпуляційним 

устаткованням, сільськогосподарських і 
дорожніх котків, бульдозерів і подібних машин) 

24.54.10-20.00 Легких • Лиття деталей передавальних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім # металів 

(крім деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-40.00 Легких • Лиття інших деталей поршневих двигунів і 
виробів машинобудування з кольорових металів, 

крім # металів 

24.54.10-50.00 Легких • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв, виливаних з кольорових металів, крім 

# металів (крім деталей до поршневих двигунів) 

24.54.10-90.00 Легких • Лиття деталей іншої призначеності, з 
кольорових металів, крім # металів 

25.92.9 Легких • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

металевих умістин 

25.92.99 Легких • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

металевих умістин 

25.92.99-00.00 Легких • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

металевих умістин 

25.92 Легкі • Вмістини металеві # 

25.92.1 Легкі • Вмістини металеві # 

22.11.11 Легкових • Шини пневматичні ґумові нові до # автомобілів 

22.11.11-00.00 Легкових • Шини пневматичні ґумові нові до # автомобілів 

22.11.20-30.00 Легкових • Шини ґумові з відновленим протектором до # 

автомобілів 

29.20.10-30.00 Легкових • Кузови # автомобілів та інших моторних засобів 

пересування, призначених головним чином для 

перевезення людей (зокрема спеціальних 

автомобілів для перевезення гравців у гольф), 

крім призначених для перевезення не менше ніж 

10 людей 

29.32.30-61.00 Легкових • Радіатори до тягачів, # автомобілів, вантажівок, 

автокранів, пожежних машин, 

автобетономішалок, прибиральних машин, 

автомобілів для поливання вулиць, пересувних 

майстерень, автомобілів радіологічних загонів; 
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їхні частини 

24.53.10-90.00 Легкої • Лиття деталей іншої призначеності, з # сталі 

24.10.23 Легована • Сталь # інша у зливках чи інших первинних 

формах та напівфабрикати з іншої легованої 
сталі 

24.10.23 Легованої • Сталь легована інша у зливках чи інших 

первинних формах та напівфабрикати з іншої # 

сталі 

24.10.23-10.00 Легованої • Напівфабрикати пласкої форми з іншої# сталі 

24.10.23-21.00 Легованої • Зливки, інші первинні форми та подовгасті 
напівфабрикати для безшовних труб з іншої # 

сталі 

24.10.23-22.00 Легованої • Зливки, первинні форми й подовгасті 
напівфабрикати, зокрема заготівки, з іншої # 

сталі, інші 

24.10.35 Легованої • Прокат плаский з іншої # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.35-10.00 Легованої • Прокат плаский з інструментальної сталі чи # 

сталі іншої, ніж нержавкої сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм, у рулонах 

(крім швидкорізальної сталі чи кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.10.35-30.00 Легованої • Прокат плаский з інструментальної сталі чи # 

сталі іншої, ніж нержавкої сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм, не в рулонах 

(крім продукції з покривом органічними 

речовинами, продукції завтовшки менше ніж 

4,75 мм і продукції з швидкорізальної сталі чи 

кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.35-40.00 Легованої • Прокат плаский з # сталі, іншої, ніж нержавкої 
сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, не в рулонах, завтовшки менше 
ніж 4,75 мм (крім продукції з інструментальної 
сталі, швидкорізальної сталі чи кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.10.35-50.00 Легованої • Прокат плаский з # сталі, іншої, ніж нержавкої 
сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та з подальшим оброблянням 

(крім оцинкованого та продукції з кремнієвої 
електротехнічної сталі) 
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24.10.36 Легованої • Прокат плаский з іншої# сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

завширшки менше ніж 600 мм (крім прокату з 
кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.36-00.00 Легованої • Прокат плаский з іншої # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

завширшки менше ніж 600 мм (крім прокату з 
кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.43 Легованої • Прокат плаский з іншої # сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.43-00.00 Легованої • Прокат плаский з іншої # сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.52 Легованої • Прокат плаский з іншої # сталі, завширшки не 
менше ніж 600 мм, плакований, з гальванічним 

чи іншим покривом 

24.10.52-10.00 Легованої • Прокат плаский з # сталі іншої, ніж нержавка 
сталь, завширшки не менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані), електротехнічно оцинкований 

(крім продукції з кремнієвої електротехнічної 
сталі) 

24.10.52-30.00 Легованої • Прокат плаский з # сталі іншої, ніж нержавка 
сталь, завширшки не менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані), оцинкований (крім продукції 
електротехнічно оцинкованої, продукції з 
кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.65 Легованої • Бруски та прутки гарячекатані, вільно укладені в 

бунти, з іншої # сталі 

24.10.65-70.00 Легованої • Бруски та прутки з # сталі іншої, ніж нержавкої 
сталі, гарячекатані, нерівномірно скручені у 

витки (крім продукції з підшипникової сталі, 
швидкорізальної сталі та кремніємарганцевої 
сталі) 

24.10.66 Легованої • Бруски та прутки з іншої # сталі, інші, без 
подальшого обробляння, крім кування, гарячого 

прокатування, гарячого волочіння чи 

пресування, чи піддані крученню після 

прокатування 

24.10.66-50.00 Легованої • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для буріння 

та бурових штанг) з # сталі (іншої, ніж нержавка, 
інструментальна, кремніємарганцева, 
підшипникова та швидкорізальна сталь) 
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24.10.66-60.00 Легованої • Бруски та прутки з # сталі холодноздеформовані 
або оброблені у холодному стані (наприклад, 

холодноволочильні), пофарбовані, з покривом, 

плаковані або з подальшим оброблянням (крім 

нержавкої сталі) 

24.10.73 Легованої • Профілі незамкнуті з іншої# сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння чи пресування 

24.10.73-00.00 Легованої • Профілі незамкнуті з іншої # сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння чи пресування 

24.31.2 Легованої • Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з 
# сталі, крім нержавкої сталі 

24.31.20 Легованої • Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з 
# сталі, крім нержавкої сталі 

24.31.20-40.00 Легованої • Бруски та стрижні з # сталі, холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування), крім 

виготовлених з нержавкої сталі, 
швидкорозрізальної сталі, кремніємарганцевої 
сталі, підшипникової легованої сталі, 
інструментальної сталі 

24.31.20-40.00 Легованої • Бруски та стрижні з легованої сталі, холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування), крім 

виготовлених з нержавкої сталі, 
швидкорозрізальної сталі, кремніємарганцевої 
сталі, підшипникової # сталі, інструментальної 
сталі 

24.31.20-50.00 Легованої • Профілі з # сталі іншої, ніж нержавка сталь, 

холодного формування або обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування) 

24.32.10-22.00 Легованої • Смуга рулонна холоднокатана з нелегованої 
сталі та з # сталі іншої, ніж нержавка сталь і 
електротехнічна сталь, завширшки менше ніж 

600 мм 

24.32.10-30.00 Легованої • Прокат плаский з # сталі іншої, ніж нержавка 
сталь, завширшки менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та електролітично 

оцинкований (крім виробів зі швидкорізальної 
сталі чи з кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.32.10-40.00 Легованої • Прокат плаский з # сталі іншої, ніж нержавка 
сталь, завширшки менше 600 мм, гарячекатаний 

чи холоднокатаний (обтиснений у холодному 
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стані) та плакований чи покритий цинком (крім 

електролітично плакованого та виробів зі 
швидкорізальної сталі чи з кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.32.10-50.00 Легованої • Прокат плаский з # сталі іншої, ніж нержавка 
сталь, завширшки менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) з подальшим оброблянням 

(крім плакованого чи покритого цинком і 
виробів зі швидкорізальної сталі чи з кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.34.13 Легованої • Дріт холодноволочильний з іншої# сталі 

24.34.13-00.00 Легованої • Дріт холодноволочильний з іншої # сталі 

25.71.12 Лез • Бритви та леза до бритв, зокрема смугові 
заготівки # до бритв 

25.71.12-30.00 Лез • Бритви, їхні частини (крім # до бритв) 

25.71.12-80.00 Лез • Леза до безпечних бритв (зокрема смугові 
заготівки # до бритв) 

25.71.11 Леза • Ножі (крім ножів до механізмів) і ножиці, а 
також # до них 

25.71.11-75.00 Леза • Ножі та різальні пластини з ручками з 
недорогоцінних металів, # до ножів, зокрема 
ножі для обрізання дерев, ножі на рибу й масло, 

ножі або різальні пластини до механізмів або 

механічних пристроїв 

25.71.11-90.00 Леза • Ножиці звичайні, кравецькі та подібні ножиці й 

# до них (зокрема леза до звичайних ножиць) 

25.71.11-90.00 Леза • Ножиці звичайні, кравецькі та подібні ножиці й 

леза до них (зокрема # до звичайних ножиць) 

25.71.12 Леза • Бритви та # до бритв, зокрема смугові заготівки 

лез до бритв 

25.71.12-80.00 Леза • # до безпечних бритв (зокрема смугові заготівки 

лез до бритв) 

25.71.13-30.00 Леза • Ножі для паперу, розкривання конвертів, 

підчищання текстів, пристрої для заточування 

олівців і # до них (зокрема пристрої для 

заточування олівців коробкового типу), крім 

пристроїв до заточувальних машинок для 

олівців 

25.73.40-83.00 Леза • #до викруток з робочою частиною з алмазу чи 

агломерованого алмазу (крім тримачів до 

механізмів і ручних інструментів) 

25.71.11-45.00 Лезами • Ножі з фіксованим лезом, зокрема ножі для 
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обрізання дерев, крім ножів на рибу й масло, 

столових ножів з фіксованими #, ножів і 
різальних пластин до механізмів або механічних 

пристроїв з ручками з недорогоцінних металів 

25.73.10-50.00 Лезами • Секатори та подібні ножиці для роботи однією 

рукою (зокрема ножиці на птицю), крім ножиць 

секаторного типу з заокругленими #, ножів для 

обрізання дерев 

25.71.11-45.00 Лезом • Ножі з фіксованим #, зокрема ножі для 

обрізання дерев, крім ножів на рибу й масло, 

столових ножів з фіксованими лезами, ножів і 
різальних пластин до механізмів або механічних 

пристроїв з ручками з недорогоцінних металів 

33.20.50-90.00 Летовищ • Монтування іншого електричного устатковання, 

крім устатковання сигналізації для 

автомагістралей, автомобільних доріг і # 

27.90.7 Летовищах • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на 

залізницях, трамвайних коліях, автомобільних 

дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і # 

27.90.33-30.00 Летовищах • Частини електричного сигналізаційного, 

убезпечувального устатковання, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх 

водних шляхах, майданчиках для паркування, 

портових спорудах і # 

27.90.70 Летовищах • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на 

залізницях, трамвайних коліях, автомобільних 

дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і # 

27.90.70-30.00 Летовищах • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на 

автомобільних дорогах або внутрішніх водних 

шляхах, майданчиках для паркування, портових 

спорудах і # 

30.20.40-50.00 Летовищах • Устатковання механічне чи електромеханічне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на дорогах, внутрішніх 

водних шляхах, майданчиках для паркування, 

портових спорудах і # 

30.20.40-70.00 Летовищах • Кріплення, арматура та устатковання механічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 



стор. 1437 з 1807  

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях; частини кріплень і арматури залізничних 

або трамвайних колій, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і # 

21.10.20-40.00 Лецитини • Солі та гідроксиди амонію четвертинні, # та інші 
фосфоаміноліпіди, визначеного або 

невизначеного хімічного складу 

25.73.30-85.00 Лещата • #, затискачі та подібні інструменти 

20.59.57 Ливарних • Речовини зв'язувальні готові, використовувані у 

виробництві # форм або стрижнів; продукти 

хімічні 

20.59.57-20.00 Ливарних • Речовини зв'язувальні готові, використовувані у 

виробництві # форм або стрижнів 

20.59.59-65.00 Ливарних • Продукти допоміжні для ливарного виробництва 

(крім готових зв'язувальних речовин, 

використовуваних у виробництві # форм або 

стрижнів) 

25.73.50-13.00 Ливарних • Форми ливарні для лиття металів; піддони 

ливарні; моделі ливарні (крім # моделей з 
дерева) 

28.91.12-30.00 Ливарних • Частини конвертерів, # ковшів, виливниць і 
ливарних машин, призначених для використання 

в металургії чи ливарному виробництві 

28.91.12-30.00 Ливарних • Частини конвертерів, ливарних ковшів, 

виливниць і # машин, призначених для 

використання в металургії чи ливарному 

виробництві 

25.73.5 Ливарні • Опоки; форми # для лиття металів; піддони 

ливарні; моделі ливарні 

25.73.5 Ливарні • Опоки; форми ливарні для лиття металів; 

піддони #; моделі ливарні 

25.73.5 Ливарні • Опоки; форми ливарні для лиття металів; 

піддони ливарні; моделі # 

25.73.50 Ливарні • Опоки; форми # для лиття металів; піддони 

ливарні; моделі ливарні 

25.73.50 Ливарні • Опоки; форми ливарні для лиття металів; 

піддони #; моделі ливарні 

25.73.50 Ливарні • Опоки; форми ливарні для лиття металів; 

піддони ливарні; моделі # 
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25.73.50-13.00 Ливарні • Форми # для лиття металів; піддони ливарні; 
моделі ливарні (крім ливарних моделей з дерева) 

25.73.50-13.00 Ливарні • Форми ливарні для лиття металів; піддони #; 

моделі ливарні (крім ливарних моделей з дерева) 

25.73.50-13.00 Ливарні • Форми ливарні для лиття металів; піддони 

ливарні; моделі # (крім ливарних моделей з 
дерева) 

25.73.50-15.00 Ливарні • Моделі # з дерева 

28.91.11 Ливарні • Конвертери, # ковші, виливниці та ливарні 
машини; стани металопрокатні 

28.91.11 Ливарні • Конвертери, ливарні ковші, виливниці та # 

машини; стани металопрокатні 

28.91.11-30.00 Ливарні • Конвертери, # ковші, виливниці та ливарні 
машини, призначені для використання в 

металургії чи ливарному виробництві 

28.91.11-30.00 Ливарні • Конвертери, ливарні ковші, виливниці та # 

машини, призначені для використання в 

металургії чи ливарному виробництві 

20.59.59-65.00 Ливарного • Продукти допоміжні для # виробництва (крім 

готових зв'язувальних речовин, 

використовуваних у виробництві ливарних форм 

або стрижнів) 

24.51.1 Ливарного • Послуги щодо лиття # чавуну 

24.51.2 Ливарного • Труби, трубки та порожнисті профілі з # чавуну 

24.51.3 Ливарного • Фітинги до труб і трубок з # чавуну 

24.51.20 Ливарного • Труби, трубки та порожнисті профілі з # чавуну 

24.51.20-00.00 Ливарного • Труби, трубки та порожнисті профілі з # чавуну 

24.51.30 Ливарного • Фітинги до труб і трубок з # чавуну 

25.99.12-17.00 Ливарного • Вироби столові, кухонні та побутові, з # чавуну 

25.99.12-37.00 Ливарного • Вироби столові, кухонні й побутові, із заліза чи 

сталі, емальовані, інші (крім виробів з # чавуну) 

28.91.11-30.00 Ливарному • Конвертери, ливарні ковші, виливниці та 

ливарні машини, призначені для використання в 

металургії чи # виробництві 

28.91.12-30.00 Ливарному • Частини конвертерів, ливарних ковшів, 

виливниць і ливарних машин, призначених для 

використання в металургії чи # виробництві 

15.20.29 Лиж • Взуття спортивне інше, крім ковзанів і 
спеціального взуття для # 

15.20.29-00.00 Лиж • Взуття спортивне інше, крім ковзанів і 
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спеціального взуття для # 

32.30.11 Лижі • # та інше лижне спорядження, крім взуття; 

ковзани та роликові ковзани; їхні частини 

32.30.11-31.00 Лижі • # для зимових видів спорту 

32.30.13 Лижі • # водні, дошки для серфінгу, віндсерфери та 
інше спорядження для водного спорту 

32.30.13-00.00 Лижі • # водні, дошки для серфінгу, віндсерфери та 
інше спорядження для водного спорту 

32.30.11 Лижне • Лижі та інше # спорядження, крім взуття; 

ковзани та роликові ковзани; їхні частини 

32.30.12 Лижне • Взуття # 

32.30.12-00.00 Лижне • Взуття # 

32.30.11-37.00 Лижні • Кріплення, гальма та палиці # 

20.14.34-73.00 Лимонна • Кислота #, її солі й естери 

24.32.20-30.00 Лист • # сталевий з органічним покривом, завширшки 

менше ніж 600 мм 

25.93.13 Лист • Тканина, решітки, сітки та огорожі із залізного, 

сталевого чи мідного дроту; # просіяно-

витяжний із заліза, сталі чи міді 

25.93.13-50.00 Лист • # просічно-витяжний із заліза чи сталі 

25.93.13-60.00 Лист • Тканина дротяна, решітки й сітки та # просічно-

витяжний з міді (зокрема виготовлені з мідних 

сплавів, неперервні стрічки з мідного дроту) 

25.99.29-41.00 Листа • Заслінки перфоровані та подібні вироби зі 
сталевого чи залізного # для фільтрування води 

на вході у дренажні системи (крім кованих і 
штампованих) 

17.12.42-20.00 Листах • Папір обгортковий сульфітний у рулонах або # 

23.99.19-10.00 Листах • Шлаковата, силікатна мінеральна вата й подібні 
види мінеральної вати та їх суміші навалом, у # 

чи рулонах 

16.21.2 Листи • Шпон; # до клеєної фанери; деревина пресована 

16.21.21 Листи • Шпон, # до клеєної фанери та інша деревина, 

розпиляні вздовж, розділені на шари або лущені, 
завтовшки не більше ніж 6 мм 

16.21.21-13.00 Листи • Шпон, # до фанери клеєної та інша деревина, 
розпиляні вздовж, розділені на шари або лущені, 
завтовшки не більше ніж 6 мм, що мають 

торцеві з'єднання, стругані чи шліфовані, 
дощечки для виробництва олівців 
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16.21.21-18.00 Листи • Шпон та # до клеєної фанери, розпиляні вздовж, 

розділені на шари або лущені, завтовшки не 

більше ніж 6 мм, що не мають торцеві з'єднання, 

нестругані та не шліфовані 

16.29.23 Листи • Блоки, плити, # та смуги, плитки будь-якої 
форми, суцільні циліндри, з агломерованого 

корка 

16.29.23-80.00 Листи • Корок агломерований - блоки, плити, # та смуги, 

плитки будь-якої форми, суцільні циліндри чи 

диски, зокрема корок агломерований спучений 

або корок палений (крім пробок і заглушок) 

17.21.15 Листи • Сегрегатори, лотки на #, ящики паперові для 

зберігання та подібні вироби, використовувані в 

конторах/офісах, магазинах або подібних 

закладах 

17.21.15-50.00 Листи • Сегрегатори, лотки на #, ящики паперові для 

зберігання та подібні вироби, використовувані в 

конторах/офісах, магазинах або подібних 

закладах 

22.19.1 Листи • Ґума регенерована в первинних формах або як 

пластини, # чи стрічки 

22.19.10 Листи • Ґума регенерована в первинних формах або як 

пластини, # чи стрічки 

22.19.10-00.00 Листи • Ґума регенерована в первинних формах або як 

пластини, # чи стрічки 

22.19.20-19.00 Листи • Суміші ґумові невулканізовані інші у первинних 

формах чи як пластини, # чи стрічки 

22.19.20-70.00 Листи • Пластини, # та стрічки з вулканізованої ґуми 

22.19.20-85.00 Листи • Пластини, # та стрічки з непоруватої 
вулканізованої ґуми для покриття підлог 

22.21 Листи • Пластини, #, труби та профілі з пластмас 

22.21.3 Листи • Пластини, #, плівка, фольга і стрічки 

пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 

матеріалами 

22.21.4 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки з 
пластмас, інші 

22.21.30 Листи • Пластини, #, плівка, фольга і стрічки 

пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 

матеріалами 

22.21.30-35.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки з 
полімерів вінілхлориду, інші, з умістом 

пластифікаторів не менше ніж 6 %, завтовшки 

не більше ніж 1 мм 
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22.21.30-36.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки з 
полімерів вінілхлориду, інші, з умістом 

пластифікаторів не менше ніж 6 %, завтовшки 

більше ніж 1 мм 

22.21.30-37.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки з 
полімерів вінілхлориду, інші, з умістом 

пластифікаторів менше ніж 6 %, завтовшки не 
більше ніж 1 мм 

22.21.30-38.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки з 
полімерів вінілхлориду, інші, з умістом 

пластифікаторів менше ніж 6 %, завтовшки 

більше ніж 1 мм 

22.21.30-53.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки з 
полімерів вінілхлориду, інші, з 
поліметилметакрилату, неармовані або не 
з'єднані з іншими матеріалами 

22.21.30-59.00 Листи • Пластини, # плівка, фольга та стрічки з 
полімерів вінілхлориду інші з інших акрилових 

полімерів, неармовані або не з'єднані з іншими 

матеріалами, н. в. і. у. 

22.21.30-61.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки з 
полікарбонатів, непоруваті (крім покривів на 
підлогу, стіни, стелю - самосклеювальних, 

армованих, ламінованих, з основою з інших 

матеріалів або з'єднаних з іншими матеріалами) 

22.21.30-63.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки з 
ненасичених складних ефірів, неармовані або не 

з'єднані з іншими матеріалами 

22.21.30-65.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічка з 
поліетилентетрафталату, не армовані або не 
з'єднані з іншими матеріалами, завтовшки не 

більше ніж 0,35 мм 

22.21.30-67.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічка з 
поліетилентетрафталату, не армовані або не 
з'єднані з іншими матеріалами, завтовшки 

більше ніж 0,35 мм 

22.21.30-69.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічка зі складних 

ефірів, не поруваті (крім самосклеювальних 

покривів на підлогу, стіни, стелю - з 
полікарбонатів, поліетилентетрафталату, 

ненасичених складних ефірів) 

22.21.30-70.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічка з 
регенерованої целюлози чи її хімічних похідних, 

неармовані, неламіновані, не укріплені, не 
сполучені паралельно з іншими матеріалами 

(крім самосклеювальних виробів, зокрема 
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покривів для підлог, стін чи стелі підкатегорії 
22.23.11) 

22.21.30-82.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічки з поліамідів 

непоруваті (крім покривів на підлогу, стіни, 

стелі - самосклеювальних, армованих, 

ламінованих, з основою з інших матеріалів, або 

з'єднаних з іншими матеріалами) 

22.21.30-86.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічки з амінових 

смол, полівінілбутиралю, фенольних смол або 

продуктів полімеризації, непоруваті, неармовані, 
неламіновані, не укріплені, не сполучені 
паралельно з іншими матеріалами (крім 

самосклеювальних виробів, зокрема покривів 

для підлог, стін або стелі підкатегорії 22.23.11) 

22.21.30-90.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічки інші з 
непоруватих пластмас, н. в. і. у., неармовані, 
неламіновані, не укріплені, не сполучені 
паралельно з іншими матеріалами (крім 

самосклеювальних виробів, зокрема покривів 

для підлог, стін або стелі підкатегорії 22.23.11 та 

стерильних адгезивних засобів для застосування 

в хірургії чи стоматології підтипу 32.50.50-

30.00) 

22.21.41 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки з 
пластмас, поруваті, інші 

22.21.41-20.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки поруваті з 
полімерів стиролу 

22.21.41-30.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки поруваті з 
полімерів вінілхлориду 

22.21.41-50.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки поруваті з 
поліуретанів 

22.21.41-70.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки поруваті з 
регенерованої целюлози 

22.21.41-80.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки поруваті з 
пластмас (крім виготовлених з полімерів 

стиролу, полімеріввінілхлориду, поліуретанів 

або регенерованої целюлози) 

22.21.42 Листи • Пластини, #, плівка, фольга та стрічки з 
пластмас, непоруваті, інші 

22.21.42-30.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічки непоруваті, 
з продуктів конденсації чи полімеризації з 
перегрупуванням, складних поліефірів, 

армовані, ламіновані, з основою з інших 

матеріалів, або з'єднаних з іншими матеріалами) 

22.21.42-50.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічки непоруваті з 
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фенольних смол 

22.21.42-75.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічки непоруваті з 
продуктів конденсації або полімеризації з 
перегрупуванням, амінових смол, ламіновані під 

високим тиском, з поверхнею, декорованою з 
одного боку чи обох боків 

22.21.42-79.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічки з продуктів 

полімеризації, інші 

22.21.42-80.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічки непоруваті з 
пластмас (крім отриманих унаслідок 

полімеризації), інші 

22.29.21 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, смуги, стрічка й 

подібні вироби, пластмасові, самосклеювальні, у 

рулонах, завширшки не більше ніж 20 см 

22.29.21-50.00 Листи • Пластини, #, плівка, смуги й інші пласкі 
пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, 

завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів, 

одержаних конденсацією чи полімеризацією з 
перегрупуванням, хімічно змодифікованих або 

незмодифікованих (крім стрічки пластмасової 
самосклеювальної з покривом, з умістом 

невулканізованої натуральної чи штучної ґуми) 

22.29.21-70.00 Листи • Пластини, #, плівка, смуги та інші пласкі 
пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, 

завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів 

поліприєднання (адитивної полімеризації) (крім 

стрічки пластмасової самосклеювальної з 
покривом, з умістом невулканізованої 
натуральної чи штучної ґуми) 

22.29.22 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, смуги, стрічка й 

подібні вироби, пластмасові самосклеювальні, 
інші 

22.29.22-30.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічка та інші 
пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з 
подальшим обробленням, обробленням поверхні 
чи надання форми внаслідок нарізання, крім 

згорнених у рулони, завширшки не більше ніж 

20 см, прямокутних і квадратних 

22.29.22-50.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічка та інші 
пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з 
продуктів, одержаних конденсацією чи 

полімеризацією з перегрупуванням, хімічно 

змодифікованих або незмодифікованих, у 

рулонах завширшки більше ніж 20 см чи інакше, 
не оброблені, крім оброблення поверхні, або 

нарізані на форми, зокрема квадратні чи 
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прямокутні (крім покривів на підлогу, стіни або 

стелі підкатегорії 22.23.11) 

22.29.22-70.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічка та інші 
пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з 
продуктів поліприєднання (адитивної 
полімеризації), не оброблені, крім оброблення 

поверхні, або нарізані на форми, зокрема 

квадратні чи прямокутні (крім покривів на 

підлогу, стіни або стелі підкатегорії 22.23.11) 

22.29.22-90.00 Листи • Пластини, #, плівка, фольга, стрічка та інші 
пласкі пластмасові форми, самосклеювальні 
інші, пластмасові, у рулонах завширшки більше 

ніж 20 см чи інакше, не оброблені, крім 

оброблення поверхні, або нарізані на форми, 

зокрема квадратні чи прямокутні (крім покривів 

на підлогу, стіни або стелі підкатегорії 22.23.11) 

23.62.10-50.00 Листи • Плити, #, панелі, плитка й подібні вироби з гіпсу 

та сумішей на основі гіпсу, покриті чи армовані 
папером або картоном, крім виробів, 

агломерованих гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.62.10-90.00 Листи • Плити, #, панелі, плитка й подібні вироби з гіпсу 

та сумішей на основі гіпсу, не покриті чи не 

армовані папером або картоном, крім виробів, 

агломерованих гіпсом, з гіпсовим оздобленням 

23.65.12-40.00 Листи • #, панелі, плитка та подібні вироби з цементу з 
волокнами целюлози чи з подібних сумішей 

волокон (целюлози або інших рослинних 

волокон, синтетичних полімерів, скляних чи 

металевих волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без умісту 

азбесту 

23.99.19-80.00 Листи • Вироби з торфу (зокрема #, оболонки циліндрів і 
горщики для вирощування рослин), крім 

текстильних виробів з торфяних волокон 

24.10.33-30.00 Листи • Пластини та #, виготовлені порізкою 

гарячекатаного широкополосного прокату 

завширшки не менше ніж 600 мм, з нержавкої 
сталі 

24.10.33-40.00 Листи • Пластини та #, виготовлені реверсивним 

(прокатним) станом, завширшки не менше ніж 

600 мм і широкополосний прокат, з нержавкої 
сталі 

24.10.41-10.00 Листи • #, смуги та пластини холоднокатані без покриву, 

завширшки не менше ніж 600 мм, зі сталі іншої, 
ніж нержавка сталь 

24.10.41-30.00 Листи • # та пластини електротехнічні, не піддані 
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кінцевому випалюванню, завширшки не менше 
ніж 600 мм 

24.10.41-50.00 Листи • # та пластини електротехнічні, не з 
орієнтованим зерном, завширшки не менше ніж 

600 мм 

24.10.51-10.00 Листи • Жерсть біла, # та смуги луджені, зокрема сталь 

електротехнічна з хромовим покривом (ECCS) 

24.10.51-30.00 Листи • # та смуги, покриті зануренням у розплавлений 

метал, завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.51-40.00 Листи • # та смуги з органічним покривом, завширшки 

не менше ніж 600 мм 

24.10.53-10.00 Листи • #та смуги електротехнічні, з орієнтованим 

зерном, завширшки не менше ніж 600 мм 

24.32.20-20.00 Листи • # та смуги зі сталі, покриті зануренням в 

розплавлений метал, завширшки менше ніж 600 

мм 

24.33.2 Листи • # ребристі з нелегованої сталі 

24.33.20 Листи • # ребристі з нелегованої сталі 

24.33.20-00.00 Листи • # ребристі з нелегованої сталі 

24.42.24 Листи • Пластини, # та стрічки з алюмінію, завтовшки 

більше ніж 0,2 мм 

24.42.24-30.00 Листи • Пластини, # та стрічки з алюмінію, завтовшки 

більше ніж 0,2 мм 

24.42.24-50.00 Листи • Пластини, # та стрічки з алюмінієвих сплавів, 

завтовшки більше ніж 0,2 мм 

24.43.21 Листи • Пластини, #, стрічки та фольга зі свинцю; 

порошки й луска зі свинцю 

24.43.21-00.00 Листи • Пластини, #, стрічки та фольга зі свинцю; 

порошки й луска зі свинцю 

24.43.23 Листи • Бруски, прутки, профілі та дріт з цинку; 

пластини, #, стрічки й фольга з цинку 

24.43.23-00.00 Листи • Бруски, прутки, профілі та дріт з цинку; 

пластини, #, стрічки й фольга з цинку 

24.44.24 Листи • Пластини, # та стрічки з міді, завтовшки більше 
ніж 0,15 мм 

24.44.24-00.00 Листи • Пластини, # та стрічки з міді, завтовшки більше 
ніж 0,15 мм 

24.45.23 Листи • Пластини, #, стрічки та фольга з нікелю 

24.45.23-00.00 Листи • Пластини, #, стрічки та фольга з нікелю 
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25.93.16 Листи • Пружини та # для пружин із заліза чи сталі; 
пружини мідні 

25.93.16-13.00 Листи • Пружини із заліза чи сталі, листові, пластинчаті, 
оброблені в гарячому стані та # до них 

25.93.16-15.00 Листи • Пружини із заліза чи сталі, листові, не 
пластинчаті, оброблені в гарячому стані та # до 

них 

25.93.16-17.00 Листи • Пружини із заліза чи сталі, листові, оброблені в 

холодному стані та # до них 

25.99.29-63.00 Листи • Пластини, # та стрічки з олова, завтовшки 

більше ніж 0,2 мм, фольга з олова (з основою чи 

без основи на папері, картоні чи іншому 

подібному матеріалі), завтовшки не більше ніж 

0,2 мм (крім на основі); порошок і пластивці з 
олова; труби, трубки та фітинги до труб і трубок 

(наприклад, муфти, коліна та втулки), з олова 

26.70.21 Листи • # та пластини з поляризаційного матеріалу; 

лінзи, призми, дзеркала й інші оптичні елементи 

(крім елементів з оптично необробленого скла), 

оправлені чи неоправлені, не до камер, 

проекторів, фотозбільшувачів чи 

фотозменшувачів 

26.70.21-80.00 Листи • # та пластини з поляризаційного матеріалу 

неоправлені; фільтри оправлені, виготовлені з 
будь-якого матеріалу 

15.12.12 Листів • Вироби дорожні з натуральної чи композиційної 
шкіри, пластмасових #, текстильних матеріалів, 

вулканізованої фібри чи картону, набори 

дорожні для особистої гігієни, шиття або 

чищення взуття чи одягу 

15.12.12-20.00 Листів • Сумки-чемоданчики дорожні, з натуральної 
шкіри, композиційної шкіри, лакової шкіри, 

пластмасових #, текстильних матеріалів чи 

інших матеріалів (зокрема вироби без ручок) 

16.21.12-11.00 Листів • Фанера клеєна, яка складається винятково з # 

деревини (крім бамбукових), кожний шар 

завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні 
одним зовнішнім шаром з деревини тропічних 

порід 

16.21.12-14.00 Листів • Фанера клеєна, яка складається винятково з# 

деревини (крім бамбукових), кожний шар 

завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні 
одним зовнішнім шаром з деревини листяних 

порід (крім деревини тропічних порід) 

16.21.12-17.00 Листів • Фанера клеєна, яка складається винятково з # 
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деревини (крім бамбукових), кожний шар 

завтовшки не більше ніж 6 мм (крім матеріалів з 
принаймні одним зовнішнім шаром з деревини 

тропічних порід або деревини листяних порід) 

16.29.21 Листів • Корок натуральний, з вилученим зовнішнім 

шаром або начорно обрізаний, або у формі 
блоків, плит, # чи смуг; корок подрібнений, 

гранульований або мелений; відходи корка 

16.29.21-50.00 Листів • Корок натуральний, з вилученим зовнішнім 

шаром або начорно обрізаний, у формі 
прямокутних або квадратних блоків, плит, # чи 

смуг 

22.19.2 Листів • Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума 
вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі 
ниток, кордів, пластин, #, стрічок, стрижнів і 
профілів 

22.19.20 Листів • Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума 
вулканізована, крім твердої ґуми, ґуми у формі 
ниток, кордів, пластин, #, стрічок, стрижнів і 
профілів 

22.21.9 Листів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

пластин, #, труб і профілів з пластмас 

22.21.99 Листів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

пластин, #, труб і профілів з пластмас 

22.21.99-00.00 Листів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

пластин, #, труб і профілів з пластмас 

23.65.12-80.00 Листів • Вироби з цементу з волокнами целюлози чи з 
подібних сумішей волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних полімерів, 

скляних чи металевих волокон) і цементу або 

інших гідравлічних зв'язувальних речовин, без 
умісту азбесту (крім #, панелей, плитки й 

подібних виробів, зокрема труб, трубок і 
фітингів для труб і трубок) 

24.31.10-60.00 Листів • Кутики, форми та профілі із заліза чи 

нелегованої сталі без подальшого обробляння, 

крім холодного здеформування чи обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування), крім профільованих # 

24.32.20-60.00 Листів • Смуга рулонна холоднокатана зі стальних # з 
органічним покривом, завширшки менше ніж 

600 мм 

25.93.16-60.00 Листів • Пружини із заліза чи сталі (крім листових 

пружин та # до них, ґвинтових пружин, 

спіральних пласких пружин, дискових пружин) 
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17.23.12 Листівки • Конверти, # поштові закриті, листівки поштові 
неілюстровані та листівки паперові чи картонні; 
коробки, сумки, гаманці й поштові набори для 

писання паперові чи картонні, з умістом 

канцелярського паперу 

17.23.12 Листівки • Конверти, листівки поштові закриті, # поштові 
неілюстровані та листівки паперові чи картонні; 
коробки, сумки, гаманці й поштові набори для 

писання паперові чи картонні, з умістом 

канцелярського паперу 

17.23.12 Листівки • Конверти, листівки поштові закриті, листівки 

поштові неілюстровані та # паперові чи 

картонні; коробки, сумки, гаманці й поштові 
набори для писання паперові чи картонні, з 
умістом канцелярського паперу 

17.23.12-50.00 Листівки • # поштові закриті, листівки поштові 
неілюстровані та листівки паперові чи картонні 

17.23.12-50.00 Листівки • Листівки поштові закриті, # поштові 
неілюстровані та листівки паперові чи картонні 

17.23.12-50.00 Листівки • Листівки поштові закриті, листівки поштові 
неілюстровані та # паперові чи картонні 

18.12.14 Листівок • Друкування книг, географічних, гідрографічних 

або подібних карт усіх видів, репродукцій, 

креслеників і фотографій, поштових # 

18.12.14-49.00 Листівок • Друкування поштових #, ілюстрованих або 

неілюстрованих 

18.12.14-56.00 Листівок • Друкування вітальних #, ілюстрованих або 

неілюстрованих, з конвертами чи без конвертів 

23.11 Листове • Скло # 

23.11.1 Листове • Скло # 

23.11.11 Листове • Скло виливане, прокатне #, витягнуте або 

видувне, крім обробленого іншим способом 

23.11.11-10.00 Листове • Скло виливане або прокатне #, неармоване, з 
поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 
оброблене іншим способом 

23.11.11-30.00 Листове • Скло чи профілі, виливане чи прокатне #, 

армоване, з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром або без нього, але не 
оброблене іншим способом 

23.11.12 Листове • Флоат-скло та скло з полірованою або 

пошліфованою поверхнею #, крім обробленого 

іншим способом 
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23.11.12-12.00 Листове • Флоат-скло # неармоване та скло з 
пошліфованою або полірованою поверхнею з 
невідбивальним шаром 

23.11.12-14.00 Листове • Флоат-скло # неармоване та скло з 
пошліфованою або полірованою поверхнею з 
поглинальним або відбивальним шаром, 

завтовшки не більше ніж 3,5 мм 

23.11.12-17.00 Листове • Флоат-скло # неармоване та скло з 
пошліфованою або полірованою поверхнею з 
поглинальним або відбивальним шаром (крім 

обробленого іншим способом, завтовшки більше 
ніж 3,5 мм, крім скла листового оранжерейного) 

23.11.12-30.00 Листове • Флоат-скло # неармоване та скло з 
пошліфованою або полірованою поверхнею 

забарвлене на всій масі, матове, накладне, або 

тільки з полірованою поверхнею, крім скла 

оранжерейного листового 

23.11.12-90.00 Листове • Флоат-скло, скло пошліфоване, скло поліроване 
# інше, н. в. і. у. 

23.12 Листове • Скло # сформоване та оброблене 

23.12.1 Листове • Скло # сформоване та оброблене 

23.12.11 Листове • Скло #, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване чи оброблене іншим способом, але 

не вставлене в раму чи оправу 

13.94.11-33.00 Листових • Шпагат, мотузки, канати чи троси, із сизалю чи 

інших текстильних волокон рослин роду Agave, 

з лінійною щільністю не менше ніж 100000 

децитексів, із джуту чи інших текстильних 

луб'яних волокон і жорстких # волокон (крім 

шпагату для брошурування чи обв'язування 

тюків) 

13.94.11-90.00 Листових • Шпагат, мотузки, канати та троси з текстильних 

матеріалів (крім джуту та інших текстильних 

луб'яних волокон, сизалю, абаки чи інших 

жорстких # волокон, синтетичних волокон) 

25.93.16-60.00 Листових • Пружини із заліза чи сталі (крім # пружин та 
листів до них, ґвинтових пружин, спіральних 

пласких пружин, дискових пружин) 

25.93.16-13.00 Листові • Пружини із заліза чи сталі, #, пластинчаті, 
оброблені в гарячому стані та листи до них 

25.93.16-15.00 Листові • Пружини із заліза чи сталі, #, не пластинчаті, 
оброблені в гарячому стані та листи до них 

25.93.16-17.00 Листові • Пружини із заліза чи сталі, #, оброблені в 

холодному стані та листи до них 
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25.93.16-33.00 Листові • Пружини із заліза чи сталі, #, що працюють на 
стиск, оброблені в холодному стані 

25.93.16-35.00 Листові • Пружини із заліза чи сталі, #, що працюють на 
розтяг, оброблені в холодному стані 

25.93.16-37.00 Листові • Пружини із заліза чи сталі, #, оброблені в 

холодному стані (крім спіральних пружин, що 

працюють на розтяг або стиск) 

22.29.29-50.00 Листового • Вироби пластмасові, інші, виготовлені з # 

матеріалу 

23.11.9 Листового • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

скла 

23.11.12-17.00 Листового • Флоат-скло листове неармоване та скло з 
пошліфованою або полірованою поверхнею з 
поглинальним або відбивальним шаром (крім 

обробленого іншим способом, завтовшки більше 
ніж 3,5 мм, крім скла # оранжерейного) 

23.11.12-30.00 Листового • Флоат-скло листове неармоване та скло з 
пошліфованою або полірованою поверхнею 

забарвлене на всій масі, матове, накладне, або 

тільки з полірованою поверхнею, крім скла 

оранжерейного # 

23.11.99 Листового • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

скла 

23.11.99-00.00 Листового • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

скла 

23.12.9 Листового • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сформованого та обробленого # скла 

23.12.99 Листового • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сформованого та обробленого # скла 

23.12.99-00.00 Листового • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сформованого та обробленого # скла 

25.11.23-50.00 Листового • Конструкції, виготовлені з # матеріалу, інші 

25.50.13-10.00 Листового • Формування з # металу (сталі) частин наземних 

транспортних засобів (крім частин локомотивів і 
рухомого складу) 

25.50.13-20.00 Листового • Формування з# металу (сталі) частин поршневих 

двигунів і виробів машинобудування 

підкатегорій 28.15.22, 28.15.23, 28.15.24, 

28.15.25, 28.15.26 

25.50.13-30.00 Листового • Формування з # металу (сталі) частин механізмів 

і механічних пристроїв (крім частин поршневих 

двигунів) 
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25.50.13-40.00 Листового • Формування з # металу (сталі) частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку 

25.50.13-50.00 Листового • Формування з # металу (кольорових металів) 

частин виробів підтипів 25.99.12-17.00 - 

25.99.12-49.00, 25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 

підкатегорій 31.01.11, 31.01.12, 31.01.13, 

31.02.10, 31.09.11, 31.09.12, 31.09.13, 31.09.14, 

частин наземних і рейкових транспортних 

засобів 

25.50.13-70.00 Листового • Формування з # металу (кольорових металів) 

частин ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 

складаних металевих конструкцій 

28.29.23 Листового • Прокладки з # металу; ущільнювачі механічні 

28.29.23-00.00 Листового • Прокладки з # металу; ущільнювачі механічні 

28.41.31-20.00 Листового • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні або правильні для обробляння 

виробів з # металу, з числовим програмним 

керуванням (зокрема преси) 

28.41.31-40.00 Листового • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні та правильні для обробляння 

металу, з числовим програмним керуванням 

(зокрема преси), крім машин для обробляння 

виробів з # металу 

28.41.31-60.00 Листового • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні або правильні для обробляння 

виробів з # металу, без числового програмного 

керування (зокрема преси) 

28.41.31-80.00 Листового • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні та правильні для обробляння 

металу, без числового програмного керування 

(зокрема преси), крім машин для обробляння 

виробів з # металу 

24.33.3 Листової • Панелі багатошарові з # сталі з покривом 

24.33.30 Листової • Панелі багатошарові з # сталі з покривом 
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24.33.30-00.00 Листової • Панелі багатошарові з # сталі з покривом 

32.99.55 Листя • Квіти, # та фрукти штучні та їхні частини 

32.99.55-00.00 Листя • Квіти, # та фрукти штучні та їхні частини 

16.10.21-50.00 Листяних • Деревина # порід у формі профільованого 

погонажу (зокрема планки та фризи для 

паркетного покриття підлоги, незібрані) 

16.10.23-05.00 Листяних • Стружка чи тріска деревини # порід 

16.21.12-14.00 Листяних • Фанера клеєна, яка складається винятково з 
листів деревини (крім бамбукових), кожний шар 

завтовшки не більше ніж 6 мм, з принаймні 
одним зовнішнім шаром з деревини # порід 

(крім деревини тропічних порід) 

16.21.12-17.00 Листяних • Фанера клеєна, яка складається винятково з 
листів деревини (крім бамбукових), кожний шар 

завтовшки не більше ніж 6 мм (крім матеріалів з 
принаймні одним зовнішнім шаром з деревини 

тропічних порід або деревини # порід) 

24.51.9 Литва • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

чавунного # 

24.51.99 Литва • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

чавунного # 

24.51.99-00.00 Литва • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

чавунного # 

24.20.4 Литі • Фітинги до труб чи трубок зі сталі, не # 

24.20.40 Литі • Фітинги до труб чи трубок зі сталі, не # 

24.52.3 Литої • Фітинги до труб і трубок, з # сталі 

24.52.30 Литої • Фітинги до труб і трубок, з # сталі 

24.52.30-00.00 Литої • Фітинги до труб і трубок, з # сталі 

24.5 Лиття • Послуги щодо # металів 

24.51 Лиття • Послуги щодо # чавуну 

24.51.1 Лиття • Послуги щодо # ливарного чавуну 

24.51.11 Лиття • Послуги щодо # ковкого чавуну 

24.51.11-10.00 Лиття • # деталей наземних транспортних засобів, 

поршневих двигунів та інших механізмів і 
механічних пристроїв з ковкого чавуну 

24.51.11-90.00 Лиття • # деталей з ковкого чавуну для іншого 

використання 

24.51.12 Лиття • Послуги щодо # чавуну з кулястим графітом 

24.51.12-10.00 Лиття • # деталей наземних транспортних засобів з 
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чавуну з кулястим графітом 

24.51.12-20.00 Лиття • # деталей трансмісійних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з чавуну з 
кулястим графітом (крім деталей для корпусів 

роликових і кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.12-40.00 Лиття • # інших деталей поршневих двигунів і виробів 

машинобудування з чавуну з кулястим графітом 

24.51.12-50.00 Лиття • # деталей механізмів і механічних пристроїв 

(крім деталей для поршневих двигунів) з чавуну 

з кулястим графітом 

24.51.12-90.00 Лиття • # деталей локомотивів, рухомого складу та 

частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
чавуну з кулястим графітом 

24.51.13 Лиття • Послуги щодо # сірого чавуну 

24.51.13-10.00 Лиття • # деталей наземних транспортних засобів із 
сірого чавуну (крім деталей локомотивів, 

рухомого складу та транспортних засобів для 

будівництва) 

24.51.13-20.00 Лиття • # деталей трансмісійних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів із сірого 

чавуну (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.51.13-40.00 Лиття • # інших деталей поршневих двигунів і виробів 

машинобудування з нековкого чавуну 

24.51.13-50.00 Лиття • # деталей і механізмів та механічних пристроїв 

(крім деталей поршневих двигунів), із сірого 

чавуну 

24.51.13-90.00 Лиття • # деталей локомотивів, рухомого складу та 

частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), із 
сірого чавуну 

24.52 Лиття • Послуги щодо # сталі 

24.52.1 Лиття • Послуги щодо # сталі 

24.52.2 Лиття • Труби та трубки сталеві, виготовлені методом 

відцентрового # 
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24.52.10 Лиття • Послуги щодо # сталі 

24.52.10-10.00 Лиття • # деталей наземних транспортних засобів зі 
сталі, крім деталей локомотивів, рухомого 

складу та транспортних засобів для будівельної 
промисловості 

24.52.10-30.00 Лиття • # деталей корпусів вальниць/підшипників і 
вальниць/підшипників гладких валів зі сталі 
(крім деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.52.10-40.00 Лиття • # інших деталей поршневих двигунів і виробів 

машинобудування зі сталі 

24.52.10-50.00 Лиття • # деталей механізмів і механічних пристроїв зі 
сталі (крім деталей поршневих, 

турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, 

інших газових турбін, підіймального та 
вантажного устатковання, механізмів і 
транспортних засобів для будівельної 
промисловості) 

24.52.10-90.00 Лиття • # деталей локомотивів, рухомого складу та 

частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі 
сталі 

24.52.20 Лиття • Труби та трубки сталеві, виготовлені методом 

відцентрового # 

24.52.20-00.00 Лиття • Труби та трубки сталеві, виготовлені методом 

відцентрового # 

24.53 Лиття • Послуги щодо # легких металів 

24.53.1 Лиття • Послуги щодо # легких металів 

24.53.10 Лиття • Послуги щодо # легких металів 

24.53.10-10.00 Лиття • # деталей наземних транспортних засобів з 
легких металів, крім деталей локомотивів, 

рухомого складу та транспортних засобів для 

будівельної промисловості 

24.53.10-20.00 Лиття • # деталей трансмісійних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.53.10-40.00 Лиття • # інших деталей поршневих двигунів і виробів 

машинобудування 
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24.53.10-50.00 Лиття • # деталей механізмів і механічних пристроїв з 
легких металів (крім деталей поршневих, 

турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, 

газових турбін, підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних засобів 

для будівельної промисловості) 

24.53.10-90.00 Лиття • # деталей іншої призначеності, з легкої сталі 

24.54 Лиття • Послуги щодо # інших кольорових металів 

24.54.1 Лиття • Послуги щодо # інших кольорових металів 

24.54.10 Лиття • Послуги щодо # інших кольорових металів 

24.54.10-10.00 Лиття • # деталей наземних транспортних засобів з 
кольорових металів, крім легких металів (крім 

деталей до локомотивів і рухомого складу, 

портальних лісовозів, вантажних машин, 

обладнаних вантажопідіймальним або 

маніпуляційним устаткованням, 

сільськогосподарських і дорожніх котків, 

бульдозерів і подібних машин) 

24.54.10-20.00 Лиття • # деталей передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей корпусів роликових і 
кулькових вальниць/підшипників) 

24.54.10-40.00 Лиття • # інших деталей поршневих двигунів і виробів 

машинобудування з кольорових металів, крім 

легких металів 

24.54.10-50.00 Лиття • # деталей механізмів і механічних пристроїв, 

виливаних з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей до поршневих двигунів) 

24.54.10-90.00 Лиття • # деталей іншої призначеності, з кольорових 

металів, крім легких металів 

25.73.5 Лиття • Опоки; форми ливарні для # металів; піддони 

ливарні; моделі ливарні 

25.73.50 Лиття • Опоки; форми ливарні для # металів; піддони 

ливарні; моделі ливарні 

25.73.50-13.00 Лиття • Форми ливарні для # металів; піддони ливарні; 
моделі ливарні (крім ливарних моделей з дерева) 

25.73.50-20.00 Лиття • Форми для # металів або карбідів металів 

видуванням або під тиском (крім виливниць) 

25.73.50-30.00 Лиття • Форми для # металів або карбідів металів (крім 

форм для лиття видуванням або під тиском) 

25.73.50-30.00 Лиття • Форми для лиття металів або карбідів металів 
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(крім форм для # видуванням або під тиском) 

25.73.50-50.00 Лиття • Форми для # скла 

25.73.50-60.00 Лиття • Форми для # мінеральних матеріалів 

25.73.50-70.00 Лиття • Форми для # ґуми чи пластмас видуванням або 

під тиском 

25.73.50-80.00 Лиття • Форми для # ґуми або пластмас (крім форм для 

лиття видуванням або під тиском) 

25.73.50-80.00 Лиття • Форми для лиття ґуми або пластмас (крім форм 

для # видуванням або під тиском) 

28.96.10-40.00 Лиття • Машини для видувного # для обробляння ґуми 

чи пластмас або для виробництва виробів із цих 

матеріалів 

28.96.10-50.00 Лиття • Машини для вакуумного # та інші 
термоформувальні машини для обробляння ґуми 

чи пластмас або для виробництва виробів із цих 

матеріалів 

28.96.10-60.00 Лиття • Машини для # чи відновлення протектора 
пневматичних шин або для лиття чи іншого виду 

формування камер пневматичних шин 

28.96.10-60.00 Лиття • Машини для лиття чи відновлення протектора 
пневматичних шин або для # чи іншого виду 

формування камер пневматичних шин 

28.96.10-73.00 Лиття • Преси для # чи формування ґуми або пластмас, 
н. в. і. у. 

28.96.10-75.00 Лиття • Машини для # чи формування ґуми або 

пластмас, н. в. і. у. 

28.99.52-30.00 Лиття • Частини для складання електричних і 
електронних ламп, трубок або електронно-

променевих трубок чи газорозрядних ламп у 

скляних колбах, для виробництва чи гарячого 

обробляння скла чи скляних виробів, крім форм 

для # скла 

25.62.10-05.00 Литтям • Обробляння токарне металевих деталей 

наземних транспортних засобів (крім деталей 

локомотивів і рухомого складу, одержаних #, 

куванням, пресуванням, штампуванням, 

профілюванням або методом порошкової 
металургії) 

24.44.13 Лігатури • Мідь рафінована та сплави мідні необроблені; # 

на основі міді 

24.44.13-70.00 Лігатури • Сплави мідні необроблені (крім спечених 

виробів, які підлягають прокатуванню, екструзії, 
куванню); # на основі міді (зокрема непридатні 
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для кування сплави), крім фосфіду міді з 
умістом більше ніж 15 мас. % фосфору 

19.10.1 Лігніту • Кокс і напівкокс з кам'яного вугілля, # й торфу; 

вугілля ретортне 

19.10.10 Лігніту • Кокс і напівкокс з кам'яного вугілля, # й торфу; 

вугілля ретортне 

19.10.10-00.00 Лігніту • Кокс і напівкокс з кам'яного вугілля, # й торфу; 

вугілля ретортне 

19.20.12 Лігніту • Брикети, котуни й подібні види твердого палива, 

одержані з # 

19.20.12-00.00 Лігніту • Брикети, котуни й подібні види твердого палива, 

одержані з # 

10.52.1 Лід • Морозиво та інший харчовий # 

10.52.10 Лід • Морозиво та інший харчовий # 

10.52.10-00.00 Лід • Морозиво та інший харчовий # 

11.07.11-50.00 Лід • Води непідсолоджені та неароматизовані; # і 
сніг (крім мінеральних і газованих вод) 

13.92.16-40.00 Ліжка • Покривала на # (крім перин) 

13.92.16-60.00 Ліжка • Вироби меблево-декоративні (зокрема чохли до 

меблів, наволочки, а також пошиванки на 
автомобільні крісла), крім ковдр, пледів, 

постільної, столової, туалетної та кухонної 
білизни, фіранок, гардин, штор, запон і покривал 

на # 

31.00.12-10.00 Ліжка • Меблі для сидіння, які перетворюються на # 

(крім садових або кемпінгових) 

32.50.30-50.01 Ліжка • Ліжка-підіймачі та подібні # 

32.50.30-50.01 Ліжка-підіймачі • # та подібні ліжка 

13.92.15 Ліжок • Фіранки, гардіни (зокрема драпіровка) і 
світлонепроникні штори; завіси чи запони до # 

13.92.15-30.00 Ліжок • Фіранки, гардини та світлонепроникні штори, 

завіси чи запони до #, трикотажні 

13.92.15-50.00 Ліжок • Фіранки, гардини та світлонепроникні штори, 

завіси чи запони до #, із тканих матеріалів 

13.92.15-70.00 Ліжок • Фіранки, гардини та світлонепроникні штори, 

завіси чи запони до #, з нетканих матеріалів 

21.10.2 Лізин • #, глутамінова кислота та їхні солі; солі та 

гідроксиди амонію четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі з 
цих речовин 
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21.10.20 Лізин • #, глутамінова кислота та їхні солі; солі та 

гідроксиди амонію четвертинні; 
фосфоаміноліпіди; аміди та їхні похідні й солі з 
цих речовин 

21.10.20-10.00 Лізин • # та його естери, солі цих речовин 

20.14.42 Лізинової • Аміносполуки з кисневою функційною групою, 

крім # та глутамінової кислот 

20.14.42-90.00 Лізинової • Аміносполуки з кисневою функційною групою 

(крім аміноспиртів, їхніх ефірів, естерів і солей, 

# кислоти, її солей і естерів, глутамінової 
кислоти, її солей і естерів) 

11.01.10-80.00 Лікери • Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, # та 
інші спиртовмісні напої (крім спиртних 

дистильованих напоїв, з виноградного вина, 

виноградних вичавків або плодів чи віскі, рому, 

тафії, джину та ялівцевої настоянки, спиртних 

напоїв, дистильованих з плодів) 

10.82.22-33.00 Лікером • Шоколад, у блоках, плитках чи брусках з 
начинкою (зокрема з вершками, # або плодовою 

пастою), крім шоколадного печива 

21.20.1 Ліки • # 

21.20.11 Ліки • #, з умістом пеніциліну та інших антибіотиків 

21.20.11-30.00 Ліки • #, з умістом пеніциліну або похідних цих 

препаратів, які мають структуру пеніцилінової 
кислоти, або стрептоміцини чи їх похідні, 
терапевтичної чи профілактичної призначеності, 
не розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.11-50.00 Ліки • #, з умістом інших антибіотиків, не розфасовані 
для роздрібної торгівлі 

21.20.11-60.00 Ліки • #, з умістом пеніциліну, стрептоміцину або 

похідних цих препаратів, дозовані або 

розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.11-80.00 Ліки • #, з умістом інших антибіотиків, розфасовані для 

роздрібної торгівлі 

21.20.12 Ліки • #, з умістом гормонів, але не антибіотиків 

21.20.12-30.00 Ліки • #, з умістом інсуліну, але не антибіотиків, 

терапевтичної чи профілактичної призначеності, 
але не дозовані чи не розфасовані для роздрібної 
торгівлі 

21.20.12-50.00 Ліки • #, з умістом гормонів, але не антибіотиків, 

терапевтичної чи профілактичної призначеності, 
не дозовані чи не розфасовані для роздрібної 
торгівлі (крім інсуліну) 
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21.20.12-60.00 Ліки • #, з умістом інсуліну, але не антибіотиків, 

терапевтичної чи профілактичної призначеності, 
дозовані чи розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.12-70.00 Ліки • #, з умістом кортикостероїдних гормонів, їхніх 

похідних і структурних аналогів, дозовані чи 

розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.13 Ліки • #, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, але не 

гормонів чи антибіотиків 

21.20.13-10.00 Ліки • #, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.13-20.00 Ліки • #, з умістом йоду або сполук йоду, та інші ліки 

терапевтичної чи профілактичної призначеності, 
не розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.13-20.00 Ліки • Ліки, з умістом йоду або сполук йоду, та інші # 

терапевтичної чи профілактичної призначеності, 
не розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.13-40.00 Ліки • #, з умістом алкалоїдів або їхніх похідних, 

розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.13-60.00 Ліки • #, з умістом вітамінів, провітамінів, похідних і 
сумішей цих речовин, терапевтичної чи 

профілактичної призначеності, дозовані чи 

розфасовані для роздрібної торгівлі 

21.20.13-80.00 Ліки • #, інші, зі змішаних чи незмішаних препаратів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у. 

32.50.22-39.23 Лікоть • Ортези на #, на лікоть-зап'ясток і на лікоть-

зап'ясток-кисть 

32.50.22-39.23 Лікоть-зап'ясток • Ортези на лікоть, на # і на лікоть-зап'ясток-кисть 

32.50.22-39.23 Лікоть-зап'ясток-

кисть 

• Ортези на лікоть, на лікоть-зап'ясток і на # 

32.50.22-90.12 Ліктя • Протези передпліччя після ампутації нижче # 

32.50.22-90.13 Ліктя • Протези плеча (протези після ампутації вище #) 

32.50.22-39.53 Ліктьові • Милиці # 

32.50.22-39.71 Ліктьового • Засоби для захисту ділянки # суглоба чи 

верхньої кінцівки (зокрема налокітники) 

32.50.22-90.15 Ліктьовому • Протези після вичленення в # суглобі 

32.50.22-39.24 Ліктьову • Ортези на # та променеву кістки 

21.20.21-40.00 Лікування • Вакцини для # людини 

32.50.22-39 Лікування • Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої 
для # переломів 

32.50.22-90 Лікування • Частини тіла штучні (крім штучних зубів і 
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зубних протезів, штучних суглобів, 

ортопедичних пристроїв, пристроїв для # 

переломів, стимуляторів серцевих електронних) 

20.20.19-30.00 Ліндан • Продукти агрохімічні, з умістом однієї чи 

кількох таких речовин: алдрин (ISO); бінапакрил 

(ISO); токсафен (ISO); каптафол (ISO); хлордан 

(ISO); хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); диносеб (ISO), 

його солі чи його естери; етилендибромід (ISO); 

етилендихлорид (ISO); гептахлор (ISO); 

гексахлорбензол (ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), зокрема # 

(ISO, INN); ртутні сполуки; метамідофос (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); 

паратіон (ISO); паратіон-метіл (ISO); 

пентахлорфенол (ISO); фосфамідон (ISO); 2, 4, 

5-Т (ISO) (2, 4, 5-трихлорфеноксиоцтова 
кислота), її солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

32.50.41-53.00 Лінз • Лінзи до окулярів неоправлені (крім #, що 

коригують зір) 

26.70.11 Лінзи • # до об'єктивів камер, проекторів або 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

26.70.11-00.00 Лінзи • # до об'єктивів камер, проекторів або 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

26.70.21 Лінзи • Листи та пластини з поляризаційного матеріалу; 

#, призми, дзеркала й інші оптичні елементи 

(крім елементів з оптично необробленого скла), 

оправлені чи неоправлені, не до камер, 

проекторів, фотозбільшувачів чи 

фотозменшувачів 

26.70.21-55.00 Лінзи • #, призми, дзеркала оправлені, виготовлені з 
будь-якого матеріалу, н. в. і. у. 

26.70.21-70.00 Лінзи • # до об'єктивів оправлені, з будь-якого матеріалу 

(крім призначених для камер, проекторів або 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів) 

32.50.4 Лінзи • Окуляри, # та їхні частини 

32.50.41 Лінзи • # контактні; лінзи до окулярів з будь-якого 

матеріалу 

32.50.41 Лінзи • Лінзи контактні; # до окулярів з будь-якого 

матеріалу 

32.50.41-30.00 Лінзи • # контактні 

32.50.41-53.00 Лінзи • # до окулярів неоправлені (крім лінз, що 

коригують зір) 
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32.50.41-55.00 Лінзи • # до окулярів неоправлені, що коригують зір, 

однофокусні, оброблені з обох боків 

32.50.41-59.00 Лінзи • # до окулярів неоправлені, що коригують зір, 

оброблені з обох боків (крім однофокусних) 

32.50.41-70.00 Лінзи • # до окулярів неоправлені, що коригують зір 

(крім оброблених з обох боків) 

23.43.10-35.00 Ліній • Ізолятори електричні керамічні до повітряних # 

електропередавання чи контактних мереж 

(зокрема з металевими частинами), крім 

громовідводів 

23.43.10-39.00 Ліній • Ізолятори електричні керамічні (зокрема з 
металевими частинами), крім призначених до 

повітряних # електропередавання чи контактних 

мереж, громовідводів 

20.16.10-35.00 Лінійний • Поліетилен # з питомою густиною менше ніж 

0,94, у первинних формах 

28.41.22-13.00 Лінійним • Верстати свердлильні для обробляння металу, з 
числовим програмним керуванням (крім 

агрегатних верстатів з # переміщенням) 

28.41.22-33.00 Лінійним • Верстати агрегатні з # переміщенням для 

обробляння металу свердлінням, розточуванням, 

фрезеруванням, нарізуванням зовнішньої чи 

внутрішньої нарізі 

28.41.22-35.00 Лінійним • Верстати металорізальні для свердління без 
числового програмного керування (крім 

агрегатних верстатів з # переміщенням) 

26.51.3 Лінійних • Терези точні; інструменти для креслення, 

розраховування, вимірювання # розмірів і 
подібної призначеності 

26.51.33 Лінійних • Інструменти ручні для вимірювання # розмірів 

(зокрема мікрометри та кронциркулі), н. в. і. у. 

20.16.10-39.00 Лінійного • Поліетилен з питомою густиною менше ніж 

0,94, у первинних формах (крім #) 

23.13.13-50.00 Лінійного • Посуд столовий, кухонний з коефіцієнтом # 

розширення не більше ніж 5•10-6/К, в інтервалі 
температур від 0°С до 300°С (крім 

склокерамічного, зі свинцевого кришталю або із 
загартованого скла, умістин для пиття) 

28.12.11 Лінійної • Двигуни гідравлічні та пневматичні # дії 
(циліндри) 

28.12.11-80.00 Лінійної • Урухомлювачі/приводи силові пневматичні # дії 
(зокрема циліндри) 

13.94.11-33.00 Лінійною • Шпагат, мотузки, канати чи троси, із сизалю чи 



стор. 1462 з 1807  

інших текстильних волокон рослин роду Agave, 

з # щільністю не менше ніж 100000 децитексів, 

із джуту чи інших текстильних луб'яних волокон 

і жорстких листових волокон (крім шпагату для 

брошурування чи обв'язування тюків) 

13.94.11-35.00 Лінійною • Шпагат, із сизалю, з # щільністю менше ніж 

100000 децитексів (10 г/м) (крім шпагату для 

пакування чи обв'язування тюків) 

13.94.11-60.00 Лінійною • Мотузки, канати чи троси з поліетилену, 

поліпропілену, нейлону чи інших поліамідів або 

поліефірів, з # щільністю не менше ніж 50000 

децитексів, з інших синтетичних волокон (крім 

шпагату для пакування чи для обв'язування) 

13.94.11-70.00 Лінійною • Мотузки, з поліетилену чи поліпропілену, з 
нейлону чи інших поліамідів або поліефірів, з # 

щільністю менше ніж 50000 децитексів (крім 

шпагату для пакування чи для обв'язування) 

14.31.10-33.00 Лінійною • Колготки та панчохи, трикотажні, із 
синтетичних волокон, з # щільністю одиничної 
пряжі менше ніж 67 децитексів 

14.31.10-35.00 Лінійною • Колготки та панчохи, трикотажні, із 
синтетичних волокон, з # щільністю одиничної 
пряжі не менше ніж 67 децитексів 

14.31.10-50.00 Лінійною • Панчохи та гольфи, жіночі, трикотажні, з # 

щільністю одиничної пряжі менше ніж 67 

децитексів 

14.31.10-90.00 Лінійною • Вироби панчішно-шкарпеткові та взуття, 

трикотажні (зокрема шкарпетки), крім жіночих 

панчіх і гольфів з # щільністю менше ніж 67 

децитексів, колготок та панчіх, взуття з 
прикріпленою підошвою 

20.60.14-20.00 Лінійною • Мононитка з поліпропілену з # щільністю не 

менше ніж 67 децитексів і з поперечним 

перерізом не більше ніж 1 мм (крім 

еластомірних) 

20.60.14-40.00 Лінійною • Мононитка синтетична з # щільністю не менше 
ніж 67 децитексів та з поперечним перерізом не 
більше ніж 1 мм (крім мононитки з 
поліпропілену); стрічкові та подібні нитки із 
синтетичних текстильних матеріалів, 

завширшки не більше ніж 5 мм 

20.60.23-20.00 Лінійною • Нитки комплексні з віскози, зокрема мононитка 

з # щільністю менше ніж 67 децитексів, 

одиничні, не розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім ниток для шиття та високоміцних ниток) 
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20.60.23-40.00 Лінійною • Нитки комплексні з ацетатцелюлози, зокрема 
мононитка з # щільністю менше ніж 67 

децитексів, одиничні, не розфасовані для 

роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття та 

високоміцних ниток) 

20.60.23-90.00 Лінійною • Нитки комплексні штучні інші, зокрема 

мононитка з # щільністю менше ніж 67 

децитексів, одиничні, не розфасовані для 

роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття) 

20.14.33-50.00 Лінолева • Кислоти олеїнова, # чи ліноленова; їхні солі та 
естери 

20.14.33-50.00 Ліноленова • Кислоти олеїнова, лінолева чи #; їхні солі та 
естери 

22.23.1 Лінолеум • Вироби пластмасові для будівництва; # і 
покриви на підлогу, тверді, не пластикові 

22.23.15 Лінолеум • # і покриви на підлогу тверді, не пластмасові, 
тобто еластичні покриви на підлогу, зокрема 
вініл, ліноліум і подібні вироби 

22.23.15-00.00 Лінолеум • # і покриви на підлогу тверді, не пластмасові, 
тобто еластичні покриви на підлогу, зокрема 
вініл, ліноліум і подібні вироби 

26.51.62-59.00 Лінолеуму • Машини та пристрої неелектронні для 

випробовування механічних властивостей 

матеріалів (зокрема текстилю, паперу, картону, 

пластмас, деревини, бетону, ґуми, шкіри, #), 

крім металів 

28.94.21-80.00 Лінолеуму • Машини, використовувані для виробництва # чи 

інших покривів, для нанесення пасти на 
текстильну чи іншу основу; машини для 

апретування та остаточного обробляння, 

віджимання, оздоблювання, нанесення покриву 

чи просочення текстильної пряжі, тканин або 

виробів з текстильних матеріалів 

22.23.15 Ліноліум • Лінолеум і покриви на підлогу тверді, не 
пластмасові, тобто еластичні покриви на 

підлогу, зокрема вініл, # і подібні вироби 

22.23.15-00.00 Ліноліум • Лінолеум і покриви на підлогу тверді, не 
пластмасові, тобто еластичні покриви на 

підлогу, зокрема вініл, # і подібні вироби 

10.41.3 Лінт • # бавовняний 

10.41.30 Лінт • # бавовняний 

10.41.30-00.00 Лінт • # бавовняний 

20.59.52-30.00 Ліплення • Пасти для виготовлення моделей; віск 
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стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують у стоматології, виготовлені на 
основі гіпсу (зокрема пасти для дитячого #) 

25.50.12-40.00 Лісівницького • Штампування об'ємне сталевих частин 

механічного та технічного обладнання, а також 

сільськогосподарського, # та садового інвентаря 

28.30.9 Лісового • Частини машин і устатковання для сільського 

господарства; роботи субпідрядні як частина 

виробництва машин для сільського та # 

господарства 

28.30.86 Лісового • Машини для сільського господарства, 

садівництва, # господарства, птахівництва чи 

бджільництва, н. в. і. у. 

28.30.86-30.00 Лісового • Машини для # господарства 

24.54.10-10.00 Лісовозів • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
кольорових металів, крім легких металів (крім 

деталей до локомотивів і рухомого складу, 

портальних #, вантажних машин, обладнаних 

вантажопідіймальним або маніпуляційним 

устаткованням, сільськогосподарських і 
дорожніх котків, бульдозерів і подібних машин) 

25.73.1 Лісовому • Інструменти ручні для використання в 

сільському господарстві, садівництві чи # 

господарстві 

25.73.10 Лісовому • Інструменти ручні для використання в 

сільському господарстві, садівництві чи # 

господарстві 

25.73.10-20.00 Лісовому • Вила для використання в сільському 

господарстві, садівництві чи # господарстві 

25.73.10-70.00 Лісовому • Інструменти ручні інші (крім складаних ножів) 

для використання у сільському господарстві, 
садівництві чи # господарстві 

28.30.23-90.00 Лісогосподарських • Трактори нові (крім сільськогосподарських і # 

колісних, керованих людиною, що йде поруч, 

тягачів колісних для напівпричепів, тягачів, 

використовуваних на залізничних платформах) 

28.30.99 Лісогосподарських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сільськогосподарських і # машин 

28.30.99-00.00 Лісогосподарських • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сільськогосподарських і # машин 

33.12.21 Лісогосподарських • Ремонтування та технічне обслуговування 

сільськогосподарських і # машин 

33.12.21-20.00 Лісогосподарських • Ремонтування та технічне обслуговування інших 
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сільськогосподарських і # машин 

28.3 Лісогосподарські • Машини сільськогосподарські та # 

28.30 Лісогосподарські • Машини сільськогосподарські та # 

28.30.23-30.00 Лісогосподарські • Трактори сільськогосподарські та # нові, колісні, 
з потужністю двигуна більше ніж 59 кВт, але не 

більше від 75 кВт (крім тракторів, керованих 

людиною, що йде поруч) 

28.30.23-50.00 Лісогосподарські • Трактори сільськогосподарські та # нові, колісні, 
з потужністю двигуна більше ніж 75 кВт, але не 

більше від 90 кВт (крім тракторів, керованих 

людиною, що йде поруч) 

28.30.23-70.00 Лісогосподарські • Трактори сільськогосподарські та # нові, колісні, 
з потужністю двигуна більше ніж 90 кВт (крім 

тракторів, керованих людиною, що йде поруч) 

30.30.3 Літаки • Вертольоти та # 

30.30.32 Літаки • # та інші повітряні літальні апарати, з масою 

порожнього спорядженого апарата не більше 
ніж 2000 кг 

30.30.32-00.00 Літаки • # та інші повітряні літальні апарати, з масою 

порожнього спорядженого апарата не більше 
ніж 2000 кг 

30.30.33 Літаки • # та інші повітряні літальні апарати, з масою 

порожнього спорядженого апарата більше ніж 

2000 кг, але не більше від 15000 кг 

30.30.33-00.00 Літаки • #та інші повітряні літальні апарати, з масою 

порожнього спорядженого апарата більше ніж 

2000 кг, але не більше від 15000 кг 

30.30.34 Літаки • # та інші повітряні літальні апарати, з масою 

порожнього спорядженого апарата більше ніж 

15000 кг 

30.30.34-00.00 Літаки • # та інші повітряні літальні апарати, з масою 

порожнього спорядженого апарата більше ніж 

15000 кг 

26.51.20-80.00 Літаків • Радіоапаратура дистанційного керування 

(зокрема для суден, безпілотних #, ракет, 
реактивних снарядів, іграшок, моделей суден і 
літаків, машин, для детонації мін) 

26.51.20-80.00 Літаків • Радіоапаратура дистанційного керування 

(зокрема для суден, безпілотних літаків, ракет, 
реактивних снарядів, іграшок, моделей суден і #, 

машин, для детонації мін) 

28.11.41 Літаків • Частини двигунів внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, крім частин двигунів до 
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# 

28.11.41-00.00 Літаків • Частини двигунів внутрішнього згоряння з 
іскровим запалюванням, крім частин двигунів до 

# 

30.30.50-30.00 Літаків • Пропелери та ґвинти-носії та їхні частини до 

дирижаблів, планерів та інших безмоторних 

повітряних літальних апаратів, вертольотів і # 

30.30.50-50.00 Літаків • Шасі та їхні частини до дирижаблів, планерів, 

дельтапланів та інших безмоторних повітряних 

літальних апаратів, вертольотів, #, космічних 

літальних апаратів і космічних ракет-носіїв 

30.30.60-70.00 Літаків • Відновлювання цивільних # та інших повітряних 

літальних апаратів (крім вертольотів, авіаційних 

двигунів) 

33.20.29-10.00 Літаків • Монтування двигунів і турбін (крім двигунів #, 

дорожніх автотранспортних засобів і 
велосипедів) 

23.12.12-10.00 Літальних • Скло безпечне (безосколкове) зміцнене, 

розміром і форматом для використання в 

автомобілях, # апаратах, суднах, космічних 

літальних апаратах або інших транспортних 

засобах 

23.12.12-10.00 Літальних • Скло безпечне (безосколкове) зміцнене, 

розміром і форматом для використання в 

автомобілях, літальних апаратах, суднах, 

космічних # апаратах або інших транспортних 

засобах 

23.12.12-50.00 Літальних • Скло безпечне (безосколкове) багатошарове 

розміром і форматом для використання в 

автомобілях, # апаратах, суднах, космічних 

літальних апаратах або інших транспортних 

засобах 

23.12.12-50.00 Літальних • Скло безпечне (безосколкове) багатошарове 

розміром і форматом для використання в 

автомобілях, літальних апаратах, суднах, 

космічних # апаратах або інших транспортних 

засобах 

25.50.11-34.00 Літальних • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 
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транспорту, # апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-57.00 Літальних • Пресування холодне сталевих частин 

транспортних засобів і блоків рейкових 

затискачів засобів наземного транспорту, # 

апаратів 

25.50.11-58.00 Літальних • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, # апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.12-90.00 Літальних • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, # апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.13-70.00 Літальних • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, # апаратів, 

меблів, набивних речей меблів, світильників і 
освітлювального устатковання, складених 

металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Літальних • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 
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відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, # апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних з кольорових металів 

28.99.39 Літальних • Устатковання стартове для # апаратів; палубні 
гальмівні чи подібні пристрої; устатковання для 

балансування шин; машини спеціальної 
призначеності, н. в. і. у. 

28.99.39-65.00 Літальних • Пристрої для запуску повітряних # апаратів і 
їхні частини, палубні гальмівні пристрої чи 

подібні пристрої та їхні частини 

30.30.1 Літальних • Установки силові та двигуни до повітряних або 

космічних # апаратів; тренажери наземні для 

льотного складу та їхні частини 

30.30.5 Літальних • Частини повітряних і космічних # апаратів, інші 

30.30.6 Літальних • Послуги щодо капітального ремонтування та 
переобладнання повітряних # апаратів і 
авіаційних двигунів 

30.30.9 Літальних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

повітряних і космічних # апаратів та супутнього 

устатковання 

30.30.50 Літальних • Частини повітряних і космічних # апаратів, інші 

30.30.50-10.00 Літальних • Сидіння до повітряних # апаратів; їхні частини 

30.30.50-30.00 Літальних • Пропелери та ґвинти-носії та їхні частини до 

дирижаблів, планерів та інших безмоторних 

повітряних # апаратів, вертольотів і літаків 

30.30.50-50.00 Літальних • Шасі та їхні частини до дирижаблів, планерів, 

дельтапланів та інших безмоторних повітряних # 

апаратів, вертольотів, літаків, космічних 

літальних апаратів і космічних ракет-носіїв 

30.30.50-50.00 Літальних • Шасі та їхні частини до дирижаблів, планерів, 

дельтапланів та інших безмоторних повітряних 

літальних апаратів, вертольотів, літаків, 

космічних # апаратів і космічних ракет-носіїв 

30.30.50-90.00 Літальних • Частини до всіх типів повітряних # апаратів 

(крім пропелерів, ґвинтів-носіїв) 

30.30.60 Літальних • Послуги щодо капітального ремонтування та 
переобладнання повітряних # апаратів і 
авіаційних двигунів 

30.30.60-30.00 Літальних • Відновлювання двигунів цивільних повітряних # 

апаратів 
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30.30.60-70.00 Літальних • Відновлювання цивільних літаків та інших 

повітряних # апаратів (крім вертольотів, 

авіаційних двигунів) 

30.30.99 Літальних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

повітряних і космічних # апаратів та супутнього 

устатковання 

30.30.99-00.00 Літальних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

повітряних і космічних # апаратів та супутнього 

устатковання 

31.00.11-70.00 Літальних • Сидіння оббиті, з металевим каркасом (крім 

поворотних сидінь, медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних сидінь, 

перукарських чи подібних крісел до 

мототранспортних засобів, до повітряних # 

апаратів) 

33.16 Літальних • Ремонтування та технічне обслуговування 

повітряних і космічних # апаратів 

33.16.1 Літальних • Ремонтування та технічне обслуговування 

повітряних і космічних # апаратів 

33.16.10 Літальних • Ремонтування та технічне обслуговування 

повітряних і космічних # апаратів 

33.16.10-00.00 Літальних • Ремонтування та технічне обслуговування 

повітряних і космічних # апаратів 

30.3 Літальні • Апарати # повітряні й космічні та супутнє 
устатковання 

30.30 Літальні • Апарати # повітряні й космічні та супутнє 
устатковання 

30.30.2 Літальні • Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани 

та інші безмоторні # апарати 

30.30.4 Літальні • Апарати # космічні (зокрема супутники) та 
космічні ракети-носії 

30.30.20 Літальні • Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани 

та інші безмоторні # апарати 

30.30.20-00.00 Літальні • Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани 

та інші безмоторні # апарати 

30.30.32 Літальні • Літаки та інші повітряні # апарати, з масою 

порожнього спорядженого апарата не більше 
ніж 2000 кг 

30.30.32-00.00 Літальні • Літаки та інші повітряні # апарати, з масою 

порожнього спорядженого апарата не більше 
ніж 2000 кг 

30.30.33 Літальні • Літаки та інші повітряні # апарати, з масою 
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порожнього спорядженого апарата більше ніж 

2000 кг, але не більше від 15000 кг 

30.30.33-00.00 Літальні • Літаки та інші повітряні # апарати, з масою 

порожнього спорядженого апарата більше ніж 

2000 кг, але не більше від 15000 кг 

30.30.34 Літальні • Літаки та інші повітряні # апарати, з масою 

порожнього спорядженого апарата більше ніж 

15000 кг 

30.30.34-00.00 Літальні • Літаки та інші повітряні # апарати, з масою 

порожнього спорядженого апарата більше ніж 

15000 кг 

30.30.40 Літальні • Апарати # космічні (зокрема супутники) та 
космічні ракети-носії 

30.30.40-00.00 Літальні • Апарати # космічні (зокрема супутники) та 
космічні ракети-носії 

18.14.10-30.00 Літератури • Оправляння та оздоблювання брошур, журналів, 

каталогів, зразків і рекламної #, зокрема 
фальцювання, компонування, зшивання, 

склеювання, розрізання, накладання обкладинок 

18.14.10-50.00 Літератури • Оправляння та оздоблювання, зокрема 

оздоблювання друкованого паперу або картону, 

крім оздоблювання книг, брошур, журналів, 

каталогів, зразків і рекламної # 

25.99.29-87.00 Літери • Таблички з покажчиками, назвами, адресами та 
подібні таблички, цифри, # та інші символи 

(крім підсвічуваних виробів) з недорогоцінних 

металів 

27.20.23 Літій-іонні • Акумулятори нікель-кадмієві, гідридно-нікелеві, 
#, літій-полімерні, залізо-нікелеві та інші 
електричні акумулятори 

27.20.23-00.00 Літій-іонні • Акумулятори нікель-кадмієві, гідридно-нікелеві, 
#, літій-полімерні, залізо-нікелеві та інші 
електричні акумулятори 

27.20.23 Літій-полімерні • Акумулятори нікель-кадмієві, гідридно-нікелеві, 
літій-іонні, #, залізо-нікелеві та інші електричні 
акумулятори 

27.20.23-00.00 Літій-полімерні • Акумулятори нікель-кадмієві, гідридно-нікелеві, 
літій-іонні, #, залізо-нікелеві та інші електричні 
акумулятори 

20.12.19-50.00 Літію • Оксид і гідроксид #, оксид і гідроксид ванадію, 

оксид і гідроксид нікелю, оксиди германію та 

діоксид цирконію 

32.50.13-73.00 Літотриптери • # ультразвукові 
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32.50.22-39.74 Ліфи • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки 

(зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок; вкладки з силіконової композиції для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; # для кріплення протезів 

молочної залози 

28.22.16 Ліфти • #, скіпові підіймачі, ескалатори та пішохідні 
рухомі доріжки 

28.22.16-30.00 Ліфти • # та скіпові підіймачі електричні 

28.22.16-50.00 Ліфти • # та скіпові підіймачі, інші (крім електричних) 

25.50.12-50.00 Ліфтів • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і кабестанів, 

домкратів, вилкових автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи маніпуляційними 

пристроями, #, ескалаторів, конвеєрів і вагонів 

канатних доріг або фунікулерів 

28.22.19-30.00 Ліфтів • Частини машин і устатковання підкатегорій 

28.22.11, 28.22.12, 28.22.13, 28.22.16, 28.22.17, 

28.22.18 і підтипів 28.22.15-13.00 - 28.22.15-

50.00 (крім частин #, скіпових підіймачів і 
ескалаторів) 

28.22.19-50.00 Ліфтів • Частини #, скіпових підіймачів і ескалаторів 

33.20.29-40.00 Ліфтів • Монтування підіймального та вантажного 

устатковання (крім # і ескалаторів) 

27.40.21 Ліхтарі • # електричні портативні, що працюють на сухих 

батарейках, акумуляторах, магнето 

27.40.21-00.00 Ліхтарі • # електричні портативні, що працюють на сухих 

батарейках, акумуляторах, магнето 

27.40.42-30.00 Ліхтарів • Частини електричних портативних #, що 

працюють на сухих батарейках, акумуляторах, 

магнето (крім призначених для велосипедів і 
автомобілів) 

26.51.63 Лічильники • # подання чи вироблення газу, рідин або 

електроенергії 

26.51.63-30.00 Лічильники • # подання чи вироблення газу (зокрема 
калібрувальні) 

26.51.63-50.00 Лічильники • # подання чи вироблення рідин (зокрема 

калібрувальні), крім помп 

26.51.63-70.00 Лічильники • # подання чи вироблення електроенергії 
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(зокрема калібрувальні), крім вольтметрів, 

амперметрів, ватметрів і подібних виробів 

26.51.64 Лічильники • # кількості обертів, кількості продукції, 
таксометри; спідометри та тахометри; 

стробоскопи 

26.51.64-30.00 Лічильники • # кількості обертів, кількості продукції, 
більярдні лічильники, таксометри, лічильники 

пройденого шляху в милях, крокоміри, ручні 
лічильники, перерахункові пристрої, 
інструменти й апарати для вимірювання 

невеликих проміжків часу 

26.51.64-30.00 Лічильники • Лічильники кількості обертів, кількості 
продукції, більярдні #, таксометри, лічильники 

пройденого шляху в милях, крокоміри, ручні 
лічильники, перерахункові пристрої, 
інструменти й апарати для вимірювання 

невеликих проміжків часу 

26.51.64-30.00 Лічильники • Лічильники кількості обертів, кількості 
продукції, більярдні лічильники, таксометри, # 

пройденого шляху в милях, крокоміри, ручні 
лічильники, перерахункові пристрої, 
інструменти й апарати для вимірювання 

невеликих проміжків часу 

26.51.64-30.00 Лічильники • Лічильники кількості обертів, кількості 
продукції, більярдні лічильники, таксометри, 

лічильники пройденого шляху в милях, 

крокоміри, ручні #, перерахункові пристрої, 
інструменти й апарати для вимірювання 

невеликих проміжків часу 

26.52.28 Лічильники • Реєстратори часу, самописці часу, # часу 

паркування; перемикачі таймерні з 
годинниковим механізмом будь-якого виду 

26.52.28-30.00 Лічильники • # часу паркування та інші лічильники (крім 

таймерів технологічного процесу, стаціонарних 

секундомірів і подібних виробів) 

26.52.28-30.00 Лічильники • Лічильники часу паркування та інші # (крім 

таймерів технологічного процесу, стаціонарних 

секундомірів і подібних виробів) 

26.51.45-30.00 Лічильників • Прилади й апаратура із записувальним 

пристроєм для вимірювання чи перевіряння 

коефіцієнтів підсилення (крім # подання чи 

вироблення газу, рідин або електроенергії) 

26.51.84-33.00 Лічильників • Частини та приладдя до # подання чи 

вироблення електроенергії 

26.51.84-35.00 Лічильників • Частини та приладдя до # подання чи 
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вироблення газу чи рідини, крім до помп для 

рідин 

32.40.42-10.00 Лічильників • Вироби та приладдя для гри у більярд (крім 

механічних #, таймерів та підставок на киї) 

28.23.13 Лічильними • Машини бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для видавання 

квитків і подібні машини з # пристроями 

28.23.13-00.00 Лічильними • Машини бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для видавання 

квитків і подібні машини з # пристроями 

28.23.24 Лічильних • Частини та приладдя до друкарських і # машин 

28.23.24-00.00 Лічильних • Частини та приладдя до друкарських і # машин 

28.23.1 Лічильні • Машинки друкарські, машини для обробляння 

текстів і # машини 

13.10.71 Лляна • Пряжа # 

13.10.71-10.00 Лляна • Пряжа #, не розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.71-20.00 Лляна • Пряжа #, розфасована для роздрібної торгівлі 

13.92.13-55.00 Лляна • Білизна столова, # (крім трикотажної) 

32.30.16 Ловіння • Вудлища, знаряддя для # риби, інше; інвентар 

для мисливства чи рибальства, н. в. і. у. 

32.30.16-00.00 Ловіння • Вудлища, знаряддя для # риби, інше; інвентар 

для мисливства чи рибальства, н. в. і. у. 

26.11.30-03.00 Логічними • Схеми інтегровані багатокристальні: 
мікропроцесори та мікроконтролери, об'єднані 
чи ні із запам'ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, # схемами, підсилювачами, 

схемами синхронізації й тактовими 

генераторами чи іншими схемами 

26.11.30-06.00 Логічними • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): мікропроцесори та 
мікроконтролери, об'єднані чи ні із 
запам'ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, # схемами, підсилювачами, 

схемами синхронізації й тактовими 

генераторами чи іншими схемами 

25.71.14 Ложки • #, виделки, ополоники, шумівки, лопатки для 

пирога, ножі на рибу та масло, щипці для цукру 

та подібні кухонні чи столові прибори 

31.00.12-30.00 Лози • Меблі для сидіння з тростини, #, бамбука чи 

подібних матеріалів 

31.09.14 Лози • Меблі з пластмаси чи інших матеріалів 

(наприклад, тростини, # чи бамбука) 
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32.91.11-10.00 Лозин • Мітли та щітки з # чи інших рослинних 

матеріалів, зв'язаних у жмути 

26.30.23 Локальною • Апарати телефонні та апаратура, інші, для 

передавання та приймання звуку, зображення чи 

іншої інформації, зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, # чи 

глобальною мережею) 

26.30.23-70.00 Локальною • Апарати для передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої інформації, зокрема 
апаратура для обміну інформацією мережею 

проводового чи безпроводового зв'язку 

(наприклад, # чи глобальною мережею), інші, 
ніж апарати для передавання чи приймання 

підтипу 26.20.16-40.00 та підкатегорій 20.40.11, 

20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 

26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 

28.23.21, 28.23.22 

30.2 Локомотиви • # та рухомий склад залізничні 

30.20 Локомотиви • # та рухомий склад залізничні 

30.20.1 Локомотиви • # залізничні та тендери локомотивні 

30.20.11 Локомотиви • # залізничні з живленням від зовнішнього 

джерела електроенергії 

30.20.11-00.00 Локомотиви • # залізничні з живленням від зовнішнього 

джерела електроенергії 

30.20.12 Локомотиви • # дизель-електричні 

30.20.12-00.00 Локомотиви • # дизель-електричні 

30.20.13 Локомотиви • # залізничні, інші; тендери локомотивні 

30.20.13-00.00 Локомотиви • # залізничні, інші; тендери локомотивні 

22.29.91-50.00 Локомотивів • Виготовляння пластмасових деталей до # або 

рухомого складу, до кріплень і арматури 

залізничних або трамвайних колій, механічного 

устатковання для сигналізації, убезпечення або 

регулювання руху 

24.51.12-90.00 Локомотивів • Лиття деталей #, рухомого складу та частин, 

іншої призначеності (крім деталей наземних 

транспортних засобів, корпусів вальниць 

/підшипників, вальниць / підшипників гладких 

валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), з чавуну з 
кулястим графітом 

24.51.13-10.00 Локомотивів • Лиття деталей наземних транспортних засобів із 
сірого чавуну (крім деталей #, рухомого складу 
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та транспортних засобів для будівництва) 

24.51.13-90.00 Локомотивів • Лиття деталей #, рухомого складу та частин, 

іншої призначеності (крім деталей наземних 

транспортних засобів, корпусів вальниць 

/підшипників, вальниць / підшипників гладких 

валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), із сірого 

чавуну 

24.52.10-10.00 Локомотивів • Лиття деталей наземних транспортних засобів зі 
сталі, крім деталей #, рухомого складу та 
транспортних засобів для будівельної 
промисловості 

24.52.10-90.00 Локомотивів • Лиття деталей #, рухомого складу та частин, 

іншої призначеності (крім деталей наземних 

транспортних засобів, корпусів вальниць 

/підшипників, вальниць / підшипників гладких 

валів, поршневих двигунів, зубчатих зчеплень, 

шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі сталі 

24.53.10-10.00 Локомотивів • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
легких металів, крім деталей #, рухомого складу 

та транспортних засобів для будівельної 
промисловості 

24.54.10-10.00 Локомотивів • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
кольорових металів, крім легких металів (крім 

деталей до # і рухомого складу, портальних 

лісовозів, вантажних машин, обладнаних 

вантажопідіймальним або маніпуляційним 

устаткованням, сільськогосподарських і 
дорожніх котків, бульдозерів і подібних машин) 

25.50.12-10.00 Локомотивів • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 
штампування) сталевих частин наземних 

транспортних засобів, крім частин # і рухомого 

складу 

25.50.12-80.00 Локомотивів • Штампування об'ємне сталевих частин # і 
рухомого складу, повітряних суден, космічних 

суден, електричного устатковання та пристроїв, 

оптичних пристроїв, фото-і кіноустатковання, 

вимірювальних, контролювальних або 

прецизійних пристроїв 

25.50.13-10.00 Локомотивів • Формування з листового металу (сталі) частин 

наземних транспортних засобів (крім частин # і 
рухомого складу) 

25.62.10-05.00 Локомотивів • Обробляння токарне металевих деталей 

наземних транспортних засобів (крім деталей # і 
рухомого складу, одержаних литтям, куванням, 

пресуванням, штампуванням, профілюванням 
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або методом порошкової металургії) 

30.20.4 Локомотивів • Частини залізничних #, трамвайних моторних 

вагонів і рухомого складу; кріплення та 
арматура і їхні частини; механічне устатковання 

для керування рухом 

30.20.9 Локомотивів • Послуги щодо відновлювання та оснащування 

залізничних #, трамвайних моторних вагонів і 
рухомого складу; роботи субпідрядні як частина 
виробництва залізничних локомотивів і 
рухомого складу 

30.20.9 Локомотивів • Послуги щодо відновлювання та оснащування 

залізничних локомотивів, трамвайних моторних 

вагонів: рухомого складу; роботи субпідрядні як 

частина виробництва залізничних # і рухомого 

складу 

30.20.40 Локомотивів • Частини залізничних #. трамвайних моторних 

вагонів і рухомого складу; кріплення та 
арматура і їхні частини, механічне устатковання 

для керування рухом 

30.20.40-30.00 Локомотивів • Частини # чи рухомого складу 

30.20.91 Локомотивів • Послуги щодо відновлювання та оснащування 

залізничних #, трамвайних моторних вагонів і 
рухомого складу 

30.20.91-00.00 Локомотивів • Послуги щодо відновлювання та оснащування 

залізничних #, трамвайних моторних вагонів і 
рухомого складу 

30.20.99 Локомотивів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

залізничних # та рухомого складу 

30.20.99-00.00 Локомотивів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

залізничних # та рухомого складу 

33.17.11 Локомотивів • Ремонтування та технічне обслуговування 

залізничних # і рухомого складу 

33.17.11-00.00 Локомотивів • Ремонтування та технічне обслуговування 

залізничних # і рухомого складу 

30.20.1 Локомотивні • Локомотиви залізничні та тендери # 

30.20.13 Локомотивні • Локомотиви залізничні, інші; тендери # 

30.20.13-00.00 Локомотивні • Локомотиви залізничні, інші; тендери # 

10.73 Локшина • Макарони, #, кускус і подібні борошняні вироби 

10.73.1 Локшина • Макарони, #, кускус і подібні борошняні вироби 

10.73.11 Локшина • Макарони, # й подібні борошняні вироби 

10.73.9 Локшини • Роботи субпідрядні як частина виробництва 
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макаронів, #, кускусу і подібних борошняних 

виробів 

10.73.99 Локшини • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

макаронів, #, кускусу і подібних борошняних 

виробів 

10.73.99-00.00 Локшини • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

макаронів, #, кускусу і подібних борошняних 

виробів 

28.12.15-80.00 Лопатевих • Помпи гідравлічні (крім аксіально-поршневих, 

радіально-поршневих, шестеренчастих, #) 

28.13.13-80.00 Лопатевих • Помпи об'ємні ротаційні (зокрема 
перистальтичні, коловратні, ґвинтові з одним 

ґвинтом), крім гідроустановок, шестеренчастих, 

# і ґвинтових помп 

28.12.13-80.00 Лопатеві • Помпи гідравлічні (#) 

28.13.13-40.00 Лопатеві • Помпи об'ємні ротаційні, # 

25.73.10-10.00 Лопати • # штикові та совкові 

28.92.2 Лопати • Машини інші для переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, вирівнювання, 

трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, 

корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, 

механічні # та дорожні котки) 

28.92.26 Лопати • # механічні, екскаватори та одноківшові 
навантажувачі, з обертанням верхньої частини 

на 360°, самохідні, крім фронтальних 

одноківшових навантажувачів 

28.92.26-00.00 Лопати • # механічні, екскаватори та одноківшові 
навантажувачі, з обертанням верхньої частини 

на 360°, самохідні, крім фронтальних 

одноківшових навантажувачів 

28.92.27 Лопати • # механічні, екскаватори та одноківшові 
навантажувачі самохідні, інші; машини 

самохідні для гірничих робіт, інші 

28.92.27-30.00 Лопати • # механічні, екскаватори та одноківшові 
навантажувачі самохідні, інші; машини 

самохідні для гірничих робіт, інші, н. в. і. у. 

25.99.26 Лопаті • Ґвинти кораблів та човнів і # до них 

25.99.26-00.00 Лопаті • Ґвинти кораблів та човнів і # до них 

10.11.12-50.00 Лопатки • Свинина, свіжа чи охолоджена, окіст, # та їхні 
відруби (зокрема пересипана сіллю для 

тимчасового зберігання) 

10.11.32-50.00 Лопатки • Стегна, # та відруби з кісткою свинини, 
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заморожені 

10.13.11-20.00 Лопатки • Стегна; # та їхні відруби з кісткою свинячі; 
солені; у розсолі; сушені чи копчені 

10.13.15-55.00 Лопатки • # свинячі та їхні відруби, готові чи 

законсервовані (крім готових страв) 

25.71.14 Лопатки • Ложки, виделки, ополоники, шумівки, # для 

пирога, ножі на рибу та масло, щипці для цукру 

та подібні кухонні чи столові прибори 

10.11.12-90.00 Лопаток • Свинина, свіжа чи охолоджена (зокрема 
пересипана сіллю для тимчасового зберігання), 

крім свинини у тушах і напівтушах, окостів, # і 
їхніх відрубів 

10.13.11-80.00 Лопаток • Свинина, солена, у розсолі, сушена чи копчена 

(зокрема бекон, три чверті боків/серединки, 

передні краї, суглоби та їхні відруби), крім 

стегон, # та їхніх відрубів з кісткою, грудин і 
їхніх відрубів 

28.92.61-50.00 Лопаток • Частини землерийних машин, суднових дерик-

кранів, кранів, підіймальних пересувних ферм, 

крім ковшів, #, захватів, черпаків, відвалів (усіх 

типів устатковання для будівництва), частин 

бурильних або прохідницьких машин 

28.13.21-70.00 Лопатями • Помпи вакуумні роторні поршневі, з ковзними #, 

молекулярні; помпи типу Рутс; помпи дифузійні, 
кріогенні та адсорбційні 

10.20.24-80.00 Лосося • Риба, закопчена (зокрема філе), крім 

тихоокеанського, атлантичного та дунайського 

#, оселедця 

10.20.24-20.00 Лосось • # тихоокеанський, атлантичний і дунайський, 

закопчений (зокрема філе) 

10.20.25-10.00 Лосось • #, приготований чи законсервований, цілий чи у 

шматочках, крім фаршу та готових страв 

20.42.17 Лосьйони • # та інші засоби для волосся, н. в. і. у. 

20.42.17.00.00 Лосьйони • # та інші засоби для волосся, н. в. і. у. 

20.30.23-70.00 Лотках • Фарби художні для навчання чи живопису, 

оформлення вивісок, фарби для розваг і 
модифіковані тональні фарби в таблетках, 

тюбиках, баночках, флаконах або # (крім у 

наборах) 

17.21.15 Лотки • Сегрегатори, # на листи, ящики паперові для 

зберігання та подібні вироби, використовувані в 

конторах/офісах, магазинах або подібних 

закладах 
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17.21.15-50.00 Лотки • Сегрегатори, # на листи, ящики паперові для 

зберігання та подібні вироби, використовувані в 

конторах/офісах, магазинах або подібних 

закладах 

22.23.19-90.00 Лотки • Вироби для будівництва: покриття підлог, стін, 

стель та інших частин будинків; #, жолоби, 

поручні, огорожі й подібні вироби, готові 
стелажі для магазинів, підприємств, складських 

приміщень, орнаменти архітектурні, зокрема 

система канелюр, зводів і фризи, пластмасові, н. 

в. і. у. 

25.99.22 Лотки • # та підставки на папір, лотки на пера, підставки 

на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних 

металів, крім конторських/офісних меблів 

25.99.22 Лотки • Лотки та підставки на папір, # на пера, підставки 

на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних 

металів, крім конторських/офісних меблів 

25.99.22-00.00 Лотки • # та підставки на папір, лотки на пера, підставки 

на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних 

металів, крім конторських/офісних меблів 

25.99.22-00.00 Лотки • Лотки та підставки на папір, # на пера, підставки 

на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних 

металів, крім конторських/офісних меблів 

20.30.23-50.00 Лотків • Фарби художні для навчання чи живопису, 

оформлення вивісок, фарби для розваг і 
модифіковані тональні фарби в наборах 

таблеток, тюбиків, баночок, флаконів або # 

28.12.14-20.00 Лубрикаторами • Клапани пневматичні, комбіновані з фільтрами, 

регуляторами та # 

28.14.11-40.00 Лубрикаторами • Клапани редукційні до труб, котлів, резервуарів, 

цистерн і подібних виробів (крім із заліза чи 

сталі, комбінованих з # чи фільтрами) 

28.14.11-20.00 Лубрикаторами • Клапани редукційні із заліза чи сталі до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів 

(крім комбінованих з # чи фільтрами) 

13.10.72 Луб'яних • Пряжа із джуту чи інших текстильних # 

волокон; пряжа з інших рослинних текстильних 

волокон; пряжа паперова 

13.10.72-00.00 Луб'яних • Пряжа з джуту чи інших текстильних # волокон; 

пряжа з інших рослинних текстильних волокон; 

пряжа, паперова 
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13.20.14 Луб'яних • Тканини із джуту та інших текстильних # 

волокон (крім льону, конопель, рами) 

13.20.14-00.00 Луб'яних • Тканини із джуту та інших текстильних # 

волокон (крім льону, конопель, рами) 

13.30.11-24.00 Луб'яних • Фарбування льону, джуту, інших текстильних # 

волокон, рослинних текстильних волокон і 
паперової пряжі 

13.30.12-40.00 Луб'яних • Вибілювання тканин з льону, джуту, інших 

текстильних # волокон, рослинних текстильних 

волокон і паперової пряжі 

13.30.13-40.00 Луб'яних • Фарбування тканин з льону, джуту, інших 

текстильних # волокон, рослинних текстильних 

волокон і паперової пряжі 

13.30.19-40.00 Луб'яних • Обробляння кінцеве тканин з льону, джуту, 

інших текстильних # волокон, рослинних 

текстильних волокон і паперової пряжі (крім 

вибілювання, фарбування, нанесення малюнків) 

13.30-14-40.00 Луб'яних • Нанесення малюнків на тканинах з льону, 

джуту, інших текстильних # волокон, рослинних 

текстильних волокон і паперової пряжі 

13.94.11 Луб'яних • Шпагат, мотузки, канати та троси, із джуту чи 

інших текстильних # волокон 

13.94.11-33.00 Луб'яних • Шпагат, мотузки, канати чи троси, із сизалю чи 

інших текстильних волокон рослин роду Agave, 

з лінійною щільністю не менше ніж 100000 

децитексів, із джуту чи інших текстильних # 

волокон і жорстких листових волокон (крім 

шпагату для брошурування чи обв'язування 

тюків) 

20.13.25-37.00 Луг • Гідроксид калію у водному розчині (# калієвий 

або поташ рідинний) 

20.14.23-60.00 Лугів • Гліцерин (зокрема синтетичний гліцерин), крім 

сирої води та # 

24.10.51-10.00 Луджені • Жерсть біла, листи та смуги #, зокрема сталь 

електротехнічна з хромовим покривом (ECCS) 

20.13.62-40.00 Лужних • Силікати; силікати # металів, технічні 

24.42.21 Луска • Порошки та # алюмінієві 

24.42.21-00.00 Луска • Порошки та # алюмінієві 

24.43.21 Луска • Пластини, листи, стрічки та фольга зі свинцю; 

порошки й # зі свинцю 

24.43.21-00.00 Луска • Пластини, листи, стрічки та фольга зі свинцю; 

порошки й # зі свинцю 
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24.43.22 Луска • Пил, порошки та # з цинку 

24.43.22-00.00 Луска • Пил, порошки та # з цинку 

24.44.21 Луска • Порошки та # з міді 

24.45.21 Луска • Порошки та # з нікелю 

24.45.21-00.00 Луска • Порошки та # з нікелю 

27.44.21-00.00 Луска • Порошки та # з міді 

23.19.11-10.00 Луски • Скло в масі (крім скла як порошку, гранул або #) 

24.42.11-30.00 Луски • Алюміній необроблений нелегований (крім 

алюмінієвих порошку та #) 

24.42.11-53.00 Луски • Сплави алюмінієві необроблені у первинній 

формі (крім алюмінієвих порошку та #) 

24.42.11-55.00 Луски • Сплави алюмінієві необроблені у вторинній 

формі (крім алюмінієвих порошку та #) 

24.43.11-30.00 Луски • Свинець рафінований необроблений (крім 

порошків і # зі свинцю) 

24.43.11-50.00 Луски • Свинець з умістом сурми, необроблений (крім 

порошків і # зі свинцю) 

24.43.11-90.00 Луски • Свинець необроблений (крім порошків і # зі 
свинцю, необробленого свинцю з умістом 

сурми, рафінованого) 

24.43.12-30.00 Луски • Цинк необроблений нелегований (крім пилу, 

порошків і # з цинку) 

24.43.12-50.00 Луски • Сплави цинкові необроблені (крім пилу, 

порошків і # з цинку) 

24.43.13-30.00 Луски • Олово нелеговане необроблене (крім порошків і 
# з цинку) 

24.43.13-50.00 Луски • Сплави олов'яні необроблені (крім порошків і # з 
цинку) 

24.45.11-00.00 Луски • Нікель необроблений нелегований (крім 

порошку та #) 

10.82.3 Лушпайки • #, шкаралупи, оболонки какао та інші відходи 

какао 

10.82.30 Лушпайки • #, шкаралупи, оболонки какао та інші відходи 

какао 

10.82.30-00.00 Лушпайки • #, шкаралупи, оболонки какао та інші відходи 

какао 

16.10.1 Лущена • Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або #, завтовшки більше ніж 6 

мм; шпали дерев'яні до залізничних або 
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трамвайних колій, непросочені 

16.10.10 Лущена • Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або #, завтовшки більше ніж 6 

мм; шпали дерев'яні до залізничних або 

трамвайних колій, непросочені 

16.10.10-32.00 Лущена • Деревина хвойних порід, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари або #, 

завтовшки більше ніж 6 мм, яка має торцеві 
з'єднання чи шліфована 

16.10.10-34.00 Лущена • Деревина хвойних порід, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари або #, 

завтовшки більше ніж 6 мм, стругана (крім тієї, 
що має торцеві з'єднання чи шліфована) 

16.10.10-39.00 Лущена • Деревина м'яких порід, розпиляна чи розколота 
вздовж, розділена на шари або #, завтовшки 

більше ніж 6 мм, зокрема олівцеві дощечки 

завдовжки не більше ніж 125 см і завтовшки 

менше ніж 12,5 мм (крім струганої чи 

шліфованої ялини або звичайної сосни, що має 
торцеві з'єднання) 

16.10.10-50.00 Лущена • Деревина, розпиляна чи розколота вздовж, 

розділена на шари або #, завтовшки більше ніж 6 

мм (крім деревини хвойних і тропічних порід та 
дубових брусків, планок і фризів) 

16.10.10-71.00 Лущена • Деревина тропічних порід, розпиляна чи 

розколота вздовж, розділена на шари або #, яка 

має торцеві з'єднання або стругана чи 

шліфована, завтовшки більше ніж 6 мм 

10.61.33-33.00 Лущене • Зерно, вальцьоване, розплющене на пластівці, #, 

поліроване, різане чи дроблене (крім рису) 

10.61.1 Лущений • Рис напівобрушений чи повністю обрушений, 

або # чи дроблений 

10.61.11 Лущений • Рис# 

10.61.11-00.00 Лущений • Рис# 

10.61.40-10.00 Лущення • Висівки, січка та інші залишки після 

просіювання, # й іншого обробляння кукурудзи 

10.61.40-30.00 Лущення • Висівки, січка та інші залишки після 

просіювання, # й іншого обробляння рису 

10.61.40-50.00 Лущення • Висівки, січка та інші залишки після 

просіювання, # й іншого обробляння пшениці 

10.61.40-90.00 Лущення • Висівки, січка та інші залишки після 

просіювання, # й іншого обробляння зернових 

культур (крім кукурудзи, рису, пшениці) 
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28.49.12-75.00 Лущильні • Верстати розколювальні, # чи дробарки для 

обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, 

твердих пластмас і подібних твердих матеріалів 

28.29.32 Людей • Устатковання зважувальне та ваги для 

зважування # і побутової призначеності 

28.29.32-00.00 Людей • Устатковання зважувальне та ваги для 

зважування # і побутової призначеності 

29.10.3 Людей • Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 # 

29.10.22-30.00 Людей • Автомобілі з бензиновим двигуном з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500см3 (зокрема 

автофургони житлові з об'ємом циліндрів 

двигуна більше ніж 3000см3), крім автомобілів 

для перевезення не менше ніж 10 #, снігоходів, 

спеціальних автомобілів для перевезення гравців 

у гольф і подібних автомобілів 

29.10.23-10.00 Людей • Автомобілі з дизельним або напівдизельним 

двигуном з об'ємом циліндрів двигуна не більше 
ніж 1500см3 (крім автомобілів для перевезення 

не менше ніж 10 #, снігоходів, автомобілів 

спеціальних для перевезення гравців у гольф і 
подібних автомобілів) 

29.10.23-30.00 Людей • Автомобілі з дизельним або напівдизельним 

двигуном з об'ємом циліндрів двигуна більше 
ніж 1500см3, але не більше від 2500см3 (крім 

автомобілів для перевезення не менше ніж 10 #, 

снігоходів, спеціальних автомобілів для 

перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів) 

29.10.23-40.00 Людей • Автомобілі з дизельним або напівдизельним 

двигуном з об'ємом циліндрів двигуна більше 
ніж 2500см3 (крім автомобілів для перевезення 

не менше ніж 10 #, снігоходів, спеціальних 

автомобілів для перевезення гравців у гольф і 
подібних автомобілів) 

29.10.24 Людей • Засоби транспортні моторні для перевезення #, 

інші 

29.10.24-00.00 Людей • Засоби транспортні моторні для перевезення #, 

інші 

29.10.30 Людей • Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 # 

29.10.30-00.00 Людей • Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 # 

29.20.10-30.00 Людей • Кузови легкових автомобілів та інших моторних 

засобів пересування, призначених головним 

чином для перевезення # (зокрема спеціальних 

автомобілів для перевезення гравців у гольф), 

крім призначених для перевезення не менше ніж 
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10 людей 

29.20.10-30.00 Людей • Кузови легкових автомобілів та інших моторних 

засобів пересування, призначених головним 

чином для перевезення людей (зокрема 
спеціальних автомобілів для перевезення гравців 

у гольф), крім призначених для перевезення не 
менше ніж 10 # 

29.20.10-50.00 Людей • Кузови вантажівок, фургонів, автобусів, 

автобусів міжміського сполучення, тягачів, 

самоскидів і автомобілів спеціальної 
призначеності, зокрема корпуси автомобілів для 

перевезення не менше ніж 10 #, цілком або 

неповністю складені 

30.11.2 Людей • Судна й подібні плавучі засоби для перевезення 

# або вантажів 

30.11.21 Людей • Судна круїзні, екскурсійні й подібні плавучі 
засоби для перевезення #; пороми всіх типів 

30.11.21-30.00 Людей • Судна круїзні, екскурсійні й подібні плавучі 
засоби для перевезення # 

30.11.33-50.00 Людей • Маяки плавучі, плавучі крани, судна, не 
призначені для перевезення # та вантажів, інші 

32.40.1 Людей • Ляльки, що зображують тільки #; іграшки, що 

зображують тварин та інші істоти, крім людей; 

їхні частини 

32.40.1 Людей • Ляльки, що зображують тільки людей; іграшки, 

що зображують тварин та інші істоти, крім #; 

їхні частини 

32.40.11 Людей • Ляльки, що зображують тільки # 

32.40.11-00.00 Людей • Ляльки, що зображують тільки # 

32.40.12 Людей • Іграшки, що зображують тварин та інші істоти, 

крім # 

32.40.12-00.00 Людей • Іграшки, що зображують тварин та інші істоти, 

крім # 

32.40.13 Людей • Частини та аксесуари до ляльок, що зображують 

# 

32.40.13-00.00 Людей • Частини та аксесуари до ляльок, що зображують 

# 

32.99.3 Людини • Вироби з волосся #, волосу тварин; подібні 
вироби з текстильних матеріалів 

32.99.30 Людини • Вироби з волосся #, волосу тварин; подібні 
вироби з текстильних матеріалів 

32.99.30-00.00 Людини • Вироби з волосся #, волосу тварин; подібні 
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вироби з текстильних матеріалів 

28.30.1 Людиною • Трактори, керовані #, що йде поруч 

28.30.10 Людиною • Трактори, керовані #, що йде поруч 

28.30.10-00.00 Людиною • Трактори, керовані #, що йде поруч 

28.30.23-30.00 Людиною • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, колісні, з потужністю 

двигуна більше ніж 59 кВт, але не більше від 75 

кВт (крім тракторів, керованих #, що йде поруч) 

28.30.23-50.00 Людиною • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, колісні, з потужністю 

двигуна більше ніж 75 кВт, але не більше від 90 

кВт (крім тракторів, керованих #, що йде поруч) 

28.30.23-70.00 Людиною • Трактори сільськогосподарські та 
лісогосподарські нові, колісні, з потужністю 

двигуна більше ніж 90 кВт (крім тракторів, 

керованих #, що йде поруч) 

28.30.23-90.00 Людиною • Трактори нові (крім сільськогосподарських і 
лісогосподарських колісних, керованих #, що 

йде поруч, тягачів колісних для напівпричепів, 

тягачів, використовуваних на залізничних 

платформах) 

21.10.60-50.00 Людська • Кров #, кров тваринна терапевтичної, 
профілактичної чи діагностичної призначеності; 
культури мікроорганізмів; токсини (крім 

дріжджів) 

21.10.6 Людського • Залози та інші органи, екстракти цих речовин та 
інші речовини # чи тваринного походження, н. в. 

і. у. 

21.10.60 Людського • Залози та інші органи, екстракти цих речовин та 
інші речовини # чи тваринного походження, н. в. 

і. у. 

32.99.4 Люльки • Запальнички, # для куріння та їхні частини; 

вироби з горючих матеріалів; паливо рідинне чи 

скраплене газове 

32.99.41 Люльки • Запальнички сигаретні та інші запальнички; # 

для куріння, мундштуки на сигари й сигарети та 
їхні частини 

32.99.41-30.00 Люльки • # для куріння (зокрема люлькові чашечки), 

мундштуки на сигари й сигарети та їхні частини 

32.99.41-30.00 Люлькові • Люльки для куріння (зокрема # чашечки), 

мундштуки на сигари й сигарети та їхні частини 

16.29.11 Люльок • Інструменти, оправи та ручки до інструментів, 

частини та ручки до мітел або щіток, заготівки 
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для виготовлення #, шевські колодки й розтяжки 

для взуття, з деревини 

16.29.11-80.00 Люльок • Заготівки для виготовлення # з дерева чи 

коріння грубооброблені 

27.40.39-30.00 Люмінесцентними • Лампи та світильники електричні, виготовлені з 
пластику та інших матеріалів, призначені для 

використання з лампами розжарювання та # 

лампами 

27.40.15-10.00 Люмінесцентні • Лампи газорозрядні # з термокатодом 

двоцокольні (крім ультрафіолетових ламп) 

27.40.15-30.00 Люмінесцентні • Лампи газорозрядні # з термокатодом (крім 

ультрафіолетових і двоцокольних ламп) 

20.12.24 Люмінофори • Речовини фарбувальні, н. в. і. у.; продукти 

неорганічні, що їх використовують як # 

20.12.24-70.00 Люмінофори • Речовини фарбувальні, препарати та # інші 

27.40.25 Люстри • # та інші електричні стельові чи настінні 
світильники 

27.40.25-00.00 Люстри • # та інші електричні стельові чи настінні 
світильники 

10.91.1 Люцерни • Корми готові для сільськогосподарських тварин, 

крім крупки та гранул з # 

10.91.2 Люцерни • Крупка та гранули з # 

10.91.10 Люцерни • Корми готові для сільськогосподарських тварин, 

крім крупки та гранул з # 

10.91.20 Люцерни • Крупка та гранули з # 

10.91.20-00.00 Люцерни • Крупка та гранули з # 

32.40.1 Ляльки • #, що зображують тільки людей; іграшки, що 

зображують тварин та інші істоти, крім людей; 

їхні частини 

32.40.11 Ляльки • #, що зображують тільки людей 

32.40.11-00.00 Ляльки • #, що зображують тільки людей 

32.40.13 Ляльок • Частини та аксесуари до #, що зображують 

людей 

32.40.13-00.00 Ляльок • Частини та аксесуари до #, що зображують 

людей 

32.40.31 Ляльок • Іграшки на колесах для катання дітей; коляски 

для # 

32.40.31-00.00 Ляльок • Іграшки на колесах для катання дітей; коляски 

для # 
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10.11.50-60.00 Лярд • # і свинячий жир, інший; витоплений 

10.41.11 Лярд-ойл • Лярд-стеарин, #, олеостеарин, олеомаргарин і 
технічний маргарин, крім емульгованих, 

змішаних або приготованих іншим способом 

10.41.11-00.00 Лярд-ойл • Лярд-стеарин, #, олеостеарин, олеомаргарин і 
технічний маргарин, крім емульгованих, 

змішаних або приготованих іншим способом 

10.41.11 Лярд-стеарин • #, лярд-ойл, олеостеарин, олеомаргарин і 
технічний маргарин, крім емульгованих, 

змішаних або приготованих іншим способом 

10.41.11-00.00 Лярд-стеарин • #, лярд-ойл, олеостеарин, олеомаргарин і 
технічний маргарин, крім емульгованих, 

змішаних або приготованих іншим способом 

25.73.10-40.00 Льодорубів • Сокири, сікачі та подібний різальний інструмент 

(крім #) 

10.82.23-73.00 Льодяникова • Карамель # 

10.41.41-90.00 Льону • Макуха та інші тверді відходи й залишки, 

утворені після екстрагування олії та жирів з 
інших рослин (зокрема з насіння бавовнику, 

насіння #, кокосових горіхів, копри, пальмових 

горіхів чи ядер), крім соєвих бобів, насіння 

соняшнику, ріпаку чи кользи 

13.10.7 Льону • Пряжа з рослинних текстильних волокон, крім 

бавовни (зокрема з #, джуту, кокосового волокна 

та справжніх конопель); пряжа паперова 

13.20.13-30.00 Льону • Тканини лляні, з умістом # не менше ніж 85 мас. 
% 

13.20.13-60.00 Льону • Тканини лляні, з умістом # менше ніж 85 мас. % 

13.30.11-24.00 Льону • Фарбування #, джуту, інших текстильних 

луб'яних волокон, рослинних текстильних 

волокон і паперової пряжі 

13.30.12-40.00 Льону • Вибілювання тканин з#, джуту, інших 

текстильних луб'яних волокон, рослинних 

текстильних волокон і паперової пряжі 

13.30.13-40.00 Льону • Фарбування тканин з #, джуту, інших 

текстильних луб'яних волокон, рослинних 

текстильних волокон і паперової пряжі 

13.30.14-40.00 Льону • Нанесення малюнків на тканинах з #, джуту, 

інших текстильних луб'яних волокон, рослинних 

текстильних волокон і паперової пряжі 

13.30.19-40.00 Льону • Обробляння кінцеве тканин з #, джуту, інших 

текстильних луб'яних волокон, рослинних 

текстильних волокон і паперової пряжі (крім 
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вибілювання, фарбування, нанесення малюнків) 

13.92.12-55.00 Льону • Білизна постільна, з # чи рами (крім 

трикотажної) 

30.30.1 Льотного • Установки силові та двигуни до повітряних або 

космічних літальних апаратів; тренажери 

наземні для # складу та їхні частини 

30.30.14 Льотного • Тренажери наземні для # складу та їхні частини 

30.30.14-00.00 Льотного • Тренажери наземні для # складу та їхні частини 

17.21.15 Магазинах • Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові 
для зберігання та подібні вироби, 

використовувані в конторах/офісах, # або 

подібних закладах 

17.21.15-50.00 Магазинах • Сегрегатори, лотки на листи, ящики паперові 
для зберігання та подібні вироби, 

використовувані в конторах/офісах, # або 

подібних закладах 

22.23.19-90.00 Магазинів • Вироби для будівництва: покриття підлог, стін, 

стель та інших частин будинків; лотки, жолоби, 

поручні, огорожі й подібні вироби, готові 
стелажі для #, підприємств, складських 

приміщень, орнаменти архітектурні, зокрема 

система канелюр, зводів і фризи, пластмасові, н. 

в. і. у. 

23.49.12-30.00 Магазинних • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, 

квіткові горщики, ручки й набалдашники, 

таблички для # вивісок і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів, з порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Магазинних • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, 

квіткові горщики, ручки й набалдашники, 

таблички для # вивісок і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів і обігрівальні пристрої, зі звичайної 
кераміки 

28.29.39-30.00 Магазинних • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та інші 
механізми для зважування (крім ваг #, 

персональних, побутових, ваг для безперервного 

зважування виробів на конвеєрах; ваг, 
відрегульованих на постійну масу та ваг, 
чутливістю не більше ніж 5 кг) 

28.29.39-50.00 Магазинні • Терези # неавтоматичні з максимальною масою 

зважування не більше ніж 30 кг 

23.20.14-10.00 Магнезиту • Вироби з умістом #, доломіту чи хроміту 

(зокрема цегли та інші форми, камені пробірні 
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для випробування дорогоцінних металів, блоки 

та плити для брукування), крім вогнетривких 

виробів 

27.40.21 Магнето • Ліхтарі електричні портативні, що працюють на 

сухих батарейках, акумуляторах, # 

27.40.21-00.00 Магнето • Ліхтарі електричні портативні, що працюють на 

сухих батарейках, акумуляторах, # 

27.40.42-30.00 Магнето • Частини електричних портативних ліхтарів, що 

працюють на сухих батарейках, акумуляторах, # 

(крім призначених для велосипедів і 
автомобілів) 

29.31.21 Магнето • Свічки запалювання; # запалювання; генератори 

постійного струму магнітоелектричні; маховики 

магнітні; розподільники; котушки запалювання 

29.31.21-50.00 Магнето-запалювання • #, генератори постійного струму 

магнітоелектричні та маховики магнітні 

26.11.12 Магнетрони • #, клістрони, трубки надвисокої частоти та інші 
вакуумні лампи 

26.11.12-00.00 Магнетрони • #, клістрони, трубки надвисокої частоти та інші 
вакуумні лампи 

24.45.30-25.00 Магній • # і вироби з нього (крім відходів і брухту), н. в. і. 
у. 

27.90.40-60.00 Магнітами • Електромагніти та електромагнітні підіймальні 
головки та їхні частини до них (крім магнітів 

медичного застосування); патрони, затискачі та 
подібні пристрої для фіксації електромагнітні чи 

з постійними # та їхні частини, н. в. і. у. 

23.44.12-30.00 Магніти • # постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти (крім 

металевих) 

23.44.12-30.00 Магніти • Магніти постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні # (крім металевих) 

25.99.29-95.00 Магніти • # постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти, металеві 

25.99.29-95.00 Магніти • Магніти постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні #, металеві 

23.44.12-10.00 Магнітів • Вироби керамічні лабораторної, хімічної або 

іншої технічної призначеності, крім 

порцелянових/фарфорових виробів і # 

27.90.40-60.00 Магнітів • Електромагніти та електромагнітні підіймальні 
головки та їхні частини (крім # медичного 

застосування); патрони, затискачі та подібні 
пристрої для фіксації електромагнітні чи з 
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постійними магнітами та їхні частини, н. в. і. у. 

18.20.10-30.00 Магнітних • Тиражування звукових записів на # стрічках 

завширшки не більше ніж 4 мм 

18.20.10-50.00 Магнітних • Тиражування звукових записів на # стрічках 

завширшки більше ніж 4 мм, але не більше від 

6,5 мм 

18.20.20-50.00 Магнітних • Тиражування звукових записів і відеозаписів на 
# стрічках завширшки більше ніж 6,5 мм 

18.20.20-70.00 Магнітних • Тиражування звукових записів і відеозаписів на 
відеодисках та інших носіях відеоінформації 
(крім # стрічок) 

18.20.30-30.00 Магнітних • Тиражування # стрічок із записаними даними чи 

командами, що їх використовують у пристроях 

для автоматичного обробляння інформації (крім 

записів звуку чи зображення), завширшки не 

більше ніж 4 мм 

18.20.30-50.00 Магнітних • Тиражування # стрічок із записаними даними чи 

командами, що їх використовують у пристроях 

для автоматичного обробляння інформації (крім 

записів звуку чи зображення), завширшки 

більше ніж 4 мм 

18.20.30-70.00 Магнітних • Тиражування комп'ютерних носіїв із записаними 

даними або командами, що їх використовують у 

пристроях для автоматичного обробляння 

інформації (крім # стрічок, записів звуку та 
зображення) 

26.80.9 Магнітних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
оптичних носіїв інформації 

26.80.99 Магнітних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
оптичних носіїв інформації 

26.80.99-00.00 Магнітних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
оптичних носіїв інформації 

26.8 Магнітні • Носії інформації # й оптичні 

26.51.11-20.00 Магнітні • Компаси для визначання напрямку (зокрема #, 

гіроскопічні, нактоузні та для визначання 

положення) 

26.80 Магнітні • Носії інформації # й оптичні 

26.80.1 Магнітні • Носії інформації # й оптичні 

26.80.11 Магнітні • Носії інформації #, не записані, крім карток з 
магнітною доріжкою 

26.80.11-00.00 Магнітні • Носії інформації #, не записані, крім карток з 
магнітною доріжкою 
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29.31.21 Магнітні • Свічки запалювання; магнето-запалювання; 

генератори постійного струму 

магнітоелектричні; маховики #; розподільники; 

котушки запалювання 

29.31.21-50.00 Магнітні • Магнето-запалювання, генератори постійного 

струму магнітоелектричні та маховики # 

28.29.70-20.00 Магнітно-імпульсних • Пальники газові з дуттям, ручні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи зварювання 

(крім машин електричних, лазерних, іншого 

світлового чи фотонного випромінювання, # або 

плазмодугових) 

26.80.11 Магнітною • Носії інформації магнітні, не записані, крім 

карток з # доріжкою 

26.80.11-00.00 Магнітною • Носії інформації магнітні, не записані, крім 

карток з # доріжкою 

26.80.14 Магнітною • Картки з # доріжкою 

26.80.14-00.00 Магнітною • Картки з # доріжкою 

29.31.21 Магнітоелектричні • Свічки запалювання; магнето-запалювання; 

генератори постійного струму #; маховики 

магнітні; розподільники; котушки запалювання 

29.31.21-50.00 Магнітоелектричні • Магнето-запалювання, генератори постійного 

струму # та маховики магнітні 

26.40.32 Магнітофони • # та інша звукозаписувальна апаратура 

26.40.32-00.00 Магнітофони • # та інша звукозаписувальна апаратура 

22.29.91-27.00 Магнітофонів • Виготовляння пластмасових деталей до 

програвачів, грамофонів, аудіоплеєрів, #, іншої 
апаратури для записування чи відтворювання 

звуку або зображення, крім головок 

звукознімача 

20.13.25-60.00 Магнію • Гідроксид та пероксид #; оксиди, гідроксиди та 
пероксиди стронцію та барію 

23.99.11 Магнію • Волокно азбестове оброблене; суміші на основі 
азбесту чи карбонату #; вироби з цих сумішей чи 

азбесту; матеріали фрикційні для гальм, 

зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані 

23.99.11-00.00 Магнію • Волокно азбестове оброблене; суміші на основі 
азбесту чи карбонату #; вироби з цих сумішей чи 

азбесту; матеріали фрикційні для гальм, 

зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані 

11.02.12-30.00 Мадера • Портвейн, #, херес та інші вина з умістом спирту 

більше ніж 15 об. % 

19.20.28 Мазут • Паливо рідинне (#), н. в. і. у. 
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19.20.28-00.00 Мазут • Паливо рідинне (#), н. в. і. у. 

27.90.7 Майданчиках • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на 

залізницях, трамвайних коліях, автомобільних 

дорогах, внутрішніх водних шляхах, # для 

паркування, портових спорудах і летовищах 

27.90.33-30.00 Майданчиках • Частини електричного сигналізаційного, 

убезпечувального устатковання, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх 

водних шляхах, # для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

27.90.70 Майданчиках • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на 

залізницях, трамвайних коліях, автомобільних 

дорогах, внутрішніх водних шляхах, # для 

паркування, портових спорудах і летовищах 

27.90.70-30.00 Майданчиках • Устатковання електричне сигналізаційне, 

убезпечувальне, для регулювання руху на 

автомобільних дорогах або внутрішніх водних 

шляхах, # для паркування, портових спорудах і 
летовищах 

30.20.40-50.00 Майданчиках • Устатковання механічне чи електромеханічне 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на дорогах, внутрішніх 

водних шляхах, # для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

30.20.40-70.00 Майданчиках • Кріплення, арматура та устатковання механічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях; частини кріплень і арматури залізничних 

або трамвайних колій, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, # 

для паркування, портових спорудах і летовищах 

28.30.4 Майданчиків • Косарки для газонів, парків, спортивних # 

28.30.40 Майданчиків • Косарки для газонів, парків, спортивних # 

28.30.40-10.00 Майданчиків • Косарки електричні для газонів, парків, # для 

гольфу, спортивних майданчиків 

28.30.40-10.00 Майданчиків • Косарки електричні для газонів, парків, 

майданчиків для гольфу, спортивних # 

28.30.40-30.00 Майданчиків • Косарки для газонів, парків, спортивних #, з 
неелектричним урухомлювачем/приводом, з 
різальним пристроєм, що обертається в 
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горизонтальній площині 

28.30.40-50.00 Майданчиків • Косарки самохідні моторні, для газонів, парків, 

спортивних #, з неелектричним 

урухомлювачем/приводом, з різальним 

пристроєм, що обертається в горизонтальній 

площині чи з обертовими ножами 

28.30.40-70.00 Майданчиків • Косарки не моторні для газонів, парків, # для 

гольфу, спортивних майданчиків (зокрема 
косарки ручні циліндричні), крім обладнаних 

різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині 

28.30.40-70.00 Майданчиків • Косарки не моторні для газонів, парків, 

майданчиків для гольфу, спортивних # (зокрема 

косарки ручні циліндричні), крім обладнаних 

різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині 

28.30.51-30.00 Майданчиків • Косарки моторні (крім призначених для газонів, 

парків, # для гольфу, спортивних майданчиків) 

28.30.51-30.00 Майданчиків • Косарки моторні (крім призначених для газонів, 

парків, майданчиків для гольфу, спортивних #) 

28.30.51-53.00 Майданчиків • Косарки тракторні, навісні або причіпні, з 
різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині (крім моторних або 

призначених для газонів, парків, # для гольфу, 

спортивних майданчиків) 

28.30.51-53.00 Майданчиків • Косарки тракторні, навісні або причіпні, з 
різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині (крім моторних або 

призначених для газонів, парків, майданчиків 

для гольфу, спортивних #) 

28.30.51-55.00 Майданчиків • Косарки тракторні, навісні або причіпні (крім 

моторних, з різальним пристроєм, що 

обертається в горизонтальній площині, чи 

призначених для газонів, парків, спортивних #) 

28.30.51-70.00 Майданчиків • Косарки (крім моторних, тракторних навісних 

або причіпних, чи призначених для газонів, 

парків, спортивних #) 

14.14.3 Майки • Теніски, # та інші натільні фуфайки, трикотажні 

14.14.22 Майки • # та інші натільні фуфайки, кальсони, труси, 

нічні сорочки, піжами, купальні халати, домашні 
халати, чоловічі або хлопчачі, крім трикотажних 

14.14.22-40.00 Майки • #, натільні фуфайки, халати купальні, домашні й 

подібні вироби, чоловічі або хлопчачі (крім 

трикотажних) 
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14.14.24 Майки • # та інші натільні фуфайки, комбінації, спідні 
спідниці, труси, панталони, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 
халати й подібні вироби, жіночі або дівчачі, крім 

трикотажних 

14.14.24-60.00 Майки • # та інші натільні фуфайки, комбінації, труси, 

панталони, пеньюари, купальні халати, домашні 
халати, капоти й подібні вироби, жіночі або 

дівчачі, з бавовни (крім трикотажних) 

14.14.24-80.00 Майки • Пеньюари, купальні халати, домашні халати, #, 

натільні фуфайки, труси та панталони, жіночі 
або дівчачі (зокрема труси-шорти), не з бавовни 

(крім трикотажних) 

14.14.24-89.00 Майки • #, натільні фуфайки, труси, панталони, 

пеньюари, халати купальні, домашні й подібні 
вироби, жіночі або дівчачі, з текстилю (крім 

виготовлених з бавовни, хімічних волокон, 

трикотажних) 

14.14.30 Майки • Теніски, # та інші натільні фуфайки, трикотажні 

14.14.30-00.00 Майки • Теніски, # та інші натільні фуфайки, трикотажні 

10.84.12-70.10 Майонези • # 

29.32.30-61.00 Майстерень • Радіатори до тягачів, легкових автомобілів, 

вантажівок, автокранів, пожежних машин, 

автобетономішалок, прибиральних машин, 

автомобілів для поливання вулиць, пересувних 

#, автомобілів радіологічних загонів; їхні 
частини 

32.12.13 Майстрів • Вироби ювелірні та їхні частини; вироби 

золотих або срібних справ # і їхні частини 

32.12.13-51.00 Майстрів • Вироби золотих або срібних справ # зі срібла 

32.12.13-53.00 Майстрів • Вироби золотих або срібних справ # з 
дорогоцінних металів, н. в. і. у. 

32.12.13-55.00 Майстрів • Вироби золотих або срібних справ # з 
недорогоцінних металів, плакованих 

дорогоцінними металами 

10.73 Макарони • #, локшина, кускус і подібні борошняні вироби 

10.73.1 Макарони • #, локшина, кускус і подібні борошняні вироби 

10.73.11 Макарони • #, локшина й подібні борошняні вироби 

10.73.9 Макаронів • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 

локшини, кускусу і подібних борошняних 

виробів 

10.73.99 Макаронів • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 
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локшини, кускусу і подібних борошняних 

виробів 

10.73.99-00.00 Макаронів • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 

локшини, кускусу і подібних борошняних 

виробів 

28.93.17-15.00 Макаронів • Устатковання промислове для виробництва #, 

спагеті або подібних виробів 

10.7 Макаронна • Продукція хлібопекарська, #, кондитерська та 
кулінарна, борошняна 

10.85.14-30.00 Макаронних • Вироби макаронні та страви з # виробів, сушені, 
несушені та заморожені (зокрема готові страви), 

крім неварених макаронних виробів, макаронних 

виробів з начинкою 

10.85.14-30.00 Макаронних • Вироби макаронні та страви з макаронних 

виробів, сушені, несушені та заморожені 
(зокрема готові страви), крім неварених # 

виробів, макаронних виробів з начинкою 

10.85.14-30.00 Макаронних • Вироби макаронні та страви з макаронних 

виробів, сушені, несушені та заморожені 
(зокрема готові страви), крім неварених 

макаронних виробів, # виробів з начинкою 

10.85.14 Макаронного • Набори продуктові та готові страви з # тіста 

20.42.12 Макіяжу • Засоби косметичні для # губ і очей 

20.42.12-50.00 Макіяжу • Засоби косметичні для # губ 

20.42.12-70.00 Макіяжу • Засоби косметичні для # очей 

20.42.15 Макіяжу • Засоби косметичні для # шкіри чи догляду за 
шкірою (зокрема сонцезахисні препарати), н. в. 

і. у. 

20.42.15-00.00 Макіяжу • Засоби косметичні для # шкіри чи догляду за 
шкірою (зокрема сонцезахисні препарати), н. в. 

і. у. 

10.20.25-50.00 Макрель • # (скумбрія), приготована чи законсервована, 
ціла чи у шматочках, крім фаршу та готових 

страв 

17.12.34 Макулатури • Папір з # та інший для гофрування 

17.12.34-00.00 Макулатури • Папір з # та інший для гофрування 

17.12.35 Макулатури • Папір "тест-лайнер" (картон тарний, з #) 

17.12.35-20.00 Макулатури • Папір "тест-лайнер" (картон тарний, з #), у 

рулонах або в аркушах, щільністю не більше ніж 

150 г/м2 

17.12.35-40.00 Макулатури • Папір "тест-лайнер", некрейдований (картон 
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тарний, з #), у рулонах або в аркушах, щільністю 

не більше ніж 150 г/м2 

10.41.4 Макуха • # та інші тверді відходи й залишки олій і 
рослинних жирів; борошно та крупка з насіння 

чи плодів олійних культур 

10.41.41 Макуха • # та інші тверді відходи й залишки олій і 
рослинних жирів 

10.41.41-30.00 Макуха • # та інші тверді відходи й залишки, утворені 
після екстрагування олії з соєвих бобів 

10.41.41-50.00 Макуха • # та інші тверді відходи й залишки, утворені 
після екстрагування олії та жирів з насіння 

соняшнику 

10.41.41-70.00 Макуха • # та інші тверді відходи й залишки, утворені 
після екстрагування олії та жирів з насіння 

ріпаку чи кользи 

10.41.41-90.00 Макуха • # та інші тверді відходи й залишки, утворені 
після екстрагування олії та жирів з інших рослин 

(зокрема з насіння бавовнику, насіння льону, 

кокосових горіхів, копри, пальмових горіхів чи 

ядер), крім соєвих бобів, насіння соняшнику, 

ріпаку чи кользи 

20.14.33-83.00 Малеїнова • Кислота щавелева, азелаїнова, #, інші кислоти 

цикланові, цикленові, їхні солі 

20.14.33-87.00 Малеїновий • Ангідрид # 

30.92.20-30.02 Малогабаритні • Дошки для пересування (візки #) 

21.10.31-55.00 Малонілсечовина • # (кислота барбітурова) та її похідні, солі цих 

речовин 

18.12.14-21.00 Малювання • Друкування книжок для дітей, книжки для # та 
розфарбовування 

20.59.3 Малювання • Чорнило для писання чи # та інші чорнила 

20.59.30 Малювання • Чорнило для писання чи # та інші чорнила 

20.59.30-00.00 Малювання • Чорнило для писання чи # та інші чорнила 

24.10.31-30.00 Малюнка • Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриву, з рельєфним малюнком, одержаним 

безпосередньо в процесі прокатування, і 
продукція завтовшки менше ніж 4,75 мм, без 
рельєфного # (крім прокатаного за чотирма 

гранями або в прямокутному закритому калібрі 
завширшки не більше ніж 1250 мм і завтовшки 

не менше від 4 мм) 
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24.10.31-50.00 Малюнка • Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

неплакований, без гальванічного або іншого 

покриву, не в рулонах, без рельєфного #; прокат 
плаский з заліза чи нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, гарячекатаний 

та з подальшим оброблянням, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву 

24.10.32-10.00 Малюнка • Прокат плаский з нелегованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, прокатаний за чотирма гранями 

чи у прямокутному закритому калібрі, 
завширшки не менше ніж 150 мм, але менше від 

600 мм і завтовшки не менше ніж 4 мм, не в 

рулонах, без рельєфного #, загальновідомий як 

"широкоштабовий прокат" 

13.30.14 Малюнків • Нанесення # на полотнах і текстильних виробах 

(зокрема одягу) 

13.30.14-10.00 Малюнків • Нанесення # на шовкових тканинах 

13.30.14-20.00 Малюнків • Нанесення # на тканинах з вовни, тонкого чи 

грубого волосу тварин або кінського волосу 

13.30.14-30.00 Малюнків • Нанесення # на бавовняних тканинах, з умістом 

бавовни не менше ніж 85 мас. % 

13.30.14-40.00 Малюнків • Нанесення # на тканинах з льону, джуту, інших 

текстильних луб'яних волокон, рослинних 

текстильних волокон і паперової пряжі 

13.30.14-50.00 Малюнків • Нанесення # на тканинах із синтетичних 

комплексних ниток чи із синтетичних волокон 

13.30.14-60.00 Малюнків • Нанесення # на тканинах зі штучних 

комплексних ниток чи зі штучних волокон 

13.30.14-70.00 Малюнків • Нанесення # на ворсових тканинах і синельних 

тканинах (крім махрових тканин на рушники й 

подібних махрових бавовняних тканин, вузьких 

тканин) 

13.30.14-80.00 Малюнків • Нанесення # на махрових тканинах на рушники 

та на подібних махрових полотнах (крім 

текстильних полотен з прошивним ворсом) 

13.30.14-90.00 Малюнків • Нанесення # на трикотажних чи в'язаних 

полотнах і нетканих полотнах 

13.30.19-70.00 Малюнків • Обробляння кінцеве (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення #) ворсових тканин і 
синельних тканин (крім махрових тканин на 

рушники й подібних махрових бавовняних 

тканин, вузьких тканин) 
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13.30.19-80.00 Малюнків • Обробляння кінцеве (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення #) махрових тканин на 

рушники й подібних махрових полотен (крім 

текстильних полотен з прошивним ворсом) 

24.10.31-30.00 Малюнком • Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

неплакований, без гальванічного чи іншого 

покриву, з рельєфним #, одержаним 

безпосередньо в процесі прокатування, і 
продукція завтовшки менше ніж 4,75 мм, без 
рельєфного малюнка (крім прокатаного за 

чотирма гранями або в прямокутному закритому 

калібрі завширшки не більше ніж 1250 мм і 
завтовшки не менше від 4 мм) 

17.12.77 Малюнком • Папір, картон, целюлозна вата й полотна з 
целюлозного волокна, крейдовані, просочені, 
покриті, з пофарбованою поверхнею чи 

віддрукованим на поверхні #, у рулонах або в 

аркушах 

25.73.30-73.00 Малярів • Інструменти для мулярів, формувальників, 

бетонярів, штукатурів і #, інші 

10.62.13-30.00 Мальтодекстрин • # і сироп мальтодекстрину (без додання 

ароматизаторів чи барвників) 

10.62.13-30.00 Мальтодекстрину • Мальтодекстрин і сироп # (без додання 

ароматизаторів чи барвників) 

20.13.51-10.00 Манганати • Манганіти, # та перманганати; молібдати; 

вольфрамати 

20.13.51-10.00 Манганіти • #, манганати та перманганати; молібдати; 

вольфрамати 

20.13.51-75.00 Манганітів • Солі оксометалевих та пероксометалевих кислот 

(крім хроматів, дихроматів, пероксохроматів, #, 

манганатів, перманганатів, молібдатів, 

вольфраматів) 

10.39.25-20.00 Манго • Плоди, засушені (крім бананів, фініків, інжиру, 

ананасів, авокадо, гуаяви, #, мангостанів, 

цитрусових плодів і винограду); суміші горіхів 

або сушених плодів 

32.99.59-70.00 Манекени • # для кравців, манекени-автомати та інші рухомі 
пристрої для оформлення вітрин 

32.99.59-70.00 Манекени-автомати • Манекени для кравців, # та інші рухомі пристрої 
для оформлення вітрин 

25.71.13 Манікюрні • Вироби ножові інші; набори та інструменти # чи 

педикюрні 
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25.71.13-50.00 Манікюрні • Набори та інструменти # й педикюрні (зокрема 

пилочки для нігтів) 

20.42.13 Манікюру • Засоби для # чи педикюру 

20.42.13-00.00 Манікюру • Засоби для # чи педикюру 

10.62.11-19.00 Маніоковий • Крохмаль (зокрема рисовий, #, марантовий та з 
серцевини сагової пальми), крім пшеничного, 

кукурудзяного та картопляного 

28.22.18-30.00 Маніпулятори • Устатковання прокатних станів; рольганги для 

подавання та видалення продукції; перекидачі та 
# для зливків, куль, прутків, слябів 

24.54.10-10.00 Маніпуляційним • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
кольорових металів, крім легких металів (крім 

деталей до локомотивів і рухомого складу, 

портальних лісовозів, вантажних машин, 

обладнаних вантажопідіймальним або # устат-
кованням, сільськогосподарських і дорожніх 

котків, бульдозерів і подібних машин) 

25.50.12-50.00 Маніпуляційними • Штампування об'ємне сталевих частин 

поліспастів і підіймачів, лебідок і кабестанів, 

домкратів, вилкових автонавантажувачів, інших 

автонавантажувачів, обладнаних 

вантажопідіймальними чи # пристроями, ліфтів, 

ескалаторів, конвеєрів і вагонів канатних доріг 
або фунікулерів 

25.50.11-37.00 Маніпуляційного • Кування вільне частин механізмів і пристроїв, 

без умісту заліза, крім частин поршневих і 
турбореактивних двигунів, газових турбін, 

вантажопідіймального та # устатковання, 

механізмів і транспортних засобів для 

будівельної промисловості 

25.50.12-70.00 Маніпуляційного • Штампування об'ємне сталевих частин 

механізмів і пристроїв (крім частин поршневих і 
турбореактивних двигунів, газових турбін, 

вантажопідіймального чи # устатковання, 

машинного устатковання будівельної 
промисловості) 

32.20.15-30.00 Манки • Скриньки музичні, ярмаркові органи, механічні 
шарманки, механічні співочі птахи, музичні 
пилки, тріскачки, губні сирени, #, горни, ріжки 

та свистки 

26.51.52-71.00 Манометри • #, сенсори й індикатори тиску, перетворювачі 
електронні 

26.51.52-74.00 Манометри • # спіральні чи з металевою мембраною 

неелектронні 

26.51.7 Маностати • Термостати, # та інші прилади й апаратура для 
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автоматичного регулювання чи контролювання 

26.51.70 Маностати • Термостати, # та інші прилади й апаратура для 

автоматичного регулювання чи контролювання 

26.51.70-30.00 Маностати • # 

14.19.19-30.00 Мантильї • Шалі, шарфи, хустки, кашне, #, вуалі й подібні 
вироби, трикотажні 

14.19.23-33.00 Мантильї • Шалі, шарфи, кашне, #, вуалі й подібні вироби 

(крім виробів з шовку чи відходів шовку, 

трикотажних) 

14.19.23-38.00 Мантильї • Шалі, шарфи, кашне, #, вуалі й подібні вироби, з 
шовку чи відходів шовку (крім трикотажних) 

10.62.11-19.00 Марантовий • Крохмаль (зокрема рисовий, маніоковий, # та з 
серцевини сагової пальми), крім пшеничного, 

кукурудзяного та картопляного 

24.45.30-57.00 Марганець • # і вироби з нього, зокрема відходи та брухт, н. 

в. і. у.; металокераміка й вироби з 
металокераміки, зокрема відходи та брухт, н. в. 

і. у. 

20.12.12 Марганцю • Оксиди та гідроксиди хрому, #, свинцю й міді 

20.12.12-00.00 Марганцю • Оксиди та гідроксиди хрому, #, свинцю й міді 

10.41.11 Маргарин • Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, 

олеомаргарин і технічний #, крім емульгованих, 

змішаних або приготованих іншим способом 

10.41.11-00.00 Маргарин • Лярд-стеарин, лярд-ойл, олеостеарин, 

олеомаргарин і технічний #, крім емульгованих, 

змішаних або приготованих іншим способом 

10.42 Маргарин • # і подібні харчові жири 

10.42.1 Маргарин • # і подібні харчові жири 

10.42.10 Маргарин • # і подібні харчові жири 

10.42.10-30 Маргарин • # і знежирені або з малим умістом жиру харчові 
суміші (крім рідинного маргарину) 

10.42.10-30.90 Маргарин • # інший 

10.42.10-50 Маргарин • Продукти готові харчові з жирів та олій, інші 
(зокрема # рідинний) 

10.42.9 Маргарину • Роботи субпідрядні як частина виробництва # й 

подібних харчових жирів 

10.42.99 Маргарину • Роботи субпідрядні як частина виробництва # й 

подібних харчових жирів 

10.42.99-00.00 Маргарину • Роботи субпідрядні як частина виробництва # й 

подібних харчових жирів 
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32.99.12 Маркери • Ручки кулькові; ручки та # з наконечником з 
повсті чи іншого поруватого матеріалу; олівці 
механічні цангові чи ґвинтові 

32.99.12-30.00 Маркери • Ручки та # з наконечником з повсті чи іншого 

поруватого матеріалу 

28.29.39-30.00 Маркування • Прилади для зважування та # запакованих 

товарів, ваги мостові та інші механізми для 

зважування (крім ваг магазинних, персональних, 

побутових, ваг для безперервного зважування 

виробів на конвеєрах; ваг, відрегульованих на 
постійну масу та ваг, чутливістю не більше ніж 5 

кг) 

21.20.24-40.00 Марля • Вата, # та подібні вироби, вкриті 
фармацевтичними речовинами, розфасовані для 

роздрібної торгівлі, н. в. і. у. 

10.39.22-30.00 Мармелади • Джеми, #, желе, пюре й пасти з цитрусових 

плодів, приготовані кулінарним оброблянням 

(крім готових гомогенізованих продуктів) 

10.39.22-90.00 Мармелади • Джеми, #, желе, пюре й пасти плодові чи 

горіхові, приготовані кулінарним оброблянням 

(крім готових гомогенізованих продуктів з 
цитрусових плодів) 

10.86.10-50.00 Мармеладу • Продукти готові гомогенізовані з джемів, 

фруктового желе, #, фруктового чи горіхового 

пюре та фруктових чи горіхових паст 

23.70.11 Мармур • #, травертин, алебастр оброблені та вироби з них 

(крім бруківки, плитки, кубиків і подібних 

виробів); гранули та порошок з мармуру, 

травертину, алебастру, штучно забарвлені 

23.70.11-00.00 Мармур • #, травертин, алебастр оброблені та вироби з них 

(крім бруківки, плитки, кубиків і подібних 

виробів); гранули та порошок з мармуру, 

травертину, алебастру, штучно забарвлені 

23.70.11 Мармуру • Мармур, травертин, алебастр оброблені та 
вироби з них (крім бруківки, плитки, кубиків і 
подібних виробів); гранули та порошок з #, 

травертину, алебастру, штучно забарвлені 

23.70.11-00.00 Мармуру • Мармур, травертин, алебастр оброблені та 
вироби з них (крім бруківки, плитки, кубиків і 
подібних виробів); гранули та порошок з #, 

травертину, алебастру, штучно забарвлені 

17.23.13-80.00 Марок • Альбоми для зразків, колекцій, # або 

фотографій, паперові чи картонні 

18.12.11 Марок • Друкування поштових #, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, кредитних 
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карток з мікрочіпами, чеків та інших документів 

із захистом і подібних матеріалів 

18.12.11 Марок • Друкування поштових марок, фіскальних #, 

товаророзпорядчих документів, кредитних 

карток з мікрочіпами, чеків та інших документів 

із захистом і подібних матеріалів 

18.12.11-00.00 Марок • Друкування поштових #, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, кредитних 

карток з мікрочіпами, чеків та інших документів 

із захистом і подібних матеріалів 

18.12.11-00.00 Марок • Друкування поштових марок, фіскальних #, 

товаророзпорядчих документів, кредитних 

карток з мікрочіпами, чеків та інших документів 

із захистом і подібних матеріалів 

10.82.23-53.00 Марципан • Пасти кондитерські цукрові, у первинних 

пакованнях, масою нетто не менше ніж 1 кг 
(зокрема #, помадка, нуга та мигдальна паста) 

26.30.23-20.00 Маршрутизації • Пристрої для приймання, перетворювання та 

передавання чи відновлювання голосу, 

зображень чи інших даних, зокрема апаратура 
для комутації та # 

17.1 Маса • # паперова, папір і картон 

17.11 Маса • # паперова 

17.11.1 Маса • # паперова 

17.11.11 Маса • # деревинна хімічна, розчинні сорти 

17.11.11-00.00 Маса • # деревинна хімічна, розчинні сорти 

17.11.12 Маса • # деревинна хімічна, натронна чи сульфатна, 
крім розчинних сортів 

17.11.12-00.00 Маса • # деревинна хімічна, натронна чи сульфатна, 
крім розчинних сортів 

17.11.13 Маса • # деревинна хімічна, сульфітна, крім розчинних 

сортів 

17.11.13-00.00 Маса • # деревинна хімічна, сульфітна, крім розчинних 

сортів 

17.11.14 Маса • # деревинна механічна; маса деревинна 

напівхімічна; маса з іншого волокнистого 

целюлозного матеріалу, ніж деревний 

17.11.14 Маса • Маса деревинна механічна; # деревинна 

напівхімічна; маса з іншого волокнистого 

целюлозного матеріалу, ніж деревний 

17.11.14 Маса • Маса деревинна механічна; маса деревинна 

напівхімічна; # з іншого волокнистого 
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целюлозного матеріалу, ніж деревний 

17.11.14-00.00 Маса • # деревинна механічна; маса деревинна 

напівхімічна; маса з іншого волокнистого 

целюлозного матеріалу, ніж деревний 

17.11.14-00.00 Маса • Маса деревинна механічна; # деревинна 

напівхімічна; маса з іншого волокнистого 

целюлозного матеріалу, ніж деревний 

17.11.14-00.00 Маса • Маса деревинна механічна; маса деревинна 

напівхімічна; # з іншого волокнистого 

целюлозного матеріалу, ніж деревний 

32.50.21-30.00 Масажна • Апаратура для механотерапії, апаратура #; 

апаратура для психологічних тестів на 
визначання здатностей (крім апаратури 

стаціонарної для механотерапії взагалі) 

17.11.9 Маси • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

паперової # 

17.11.99 Маси • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

паперової # 

17.11.99-00.00 Маси • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

паперової # 

17.12.78-20.00 Маси • Крафт-папір і картон, крейдовані коаліном або 

іншими неорганічними речовинами з одного чи 

обох боків, у рулонах або в аркушах, чи у 

прямокутних аркушах (крім призначених для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності, паперу та картону, вибілених 

рівномірно по всій масі, у яких більше 95 мас. % 

загальної # волокна становлять деревні волокна, 
одержані хімічним способом) 

17.22.11 Маси • Папір туалетний, носові хусточки, тканини 

очисні та для витирання обличчя або гігієнічні 
серветки та рушники, скатертини й серветки 

столові, з паперової #, паперу, целюлозної вати 

чи полотна з целюлозного волокна 

17.22.11-40.00 Маси • Хусточки носові та очисні або тканини для 

витирання обличчя з паперової #, паперу, 

целюлозної вати чи полотна з целюлозного 

волокна 

17.22.11-60.00 Маси • Рушники для витирання рук з паперової #, 

паперу, целюлозної вати чи полотна з 
целюлозного волокна 

17.22.11-80.00 Маси • Скатертини й серветки з паперової #, паперу, 

целюлозної вати чи полотна з целюлозного 

волокна 
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17.22.12-30.00 Маси • Пелюшки та підгузники дитячі й подібні 
гігієнічні вироби з паперової #, папір, целюлозна 

вата чи полотно, крім туалетного паперу, 

рушників санітарно-гігієнічної призначеності, 
тампонів і подібних виробів 

17.22.12-50.00 Маси • Одяг і речі до одягу з паперової #, паперу, 

целюлозної вати чи полотна з целюлозного 

волокна (крім носових хусточок, наголовних 

уборів) 

17.29.12 Маси • Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з 
паперової # 

17.29.12-00.00 Маси • Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з 
паперової # 

17.29.19-20.00 Маси • Бобіни, котушки, шпульки й подібні вироби з 
паперової #, паперу та картону, використовувані 
для намотування текстильних ниток 

17.29.19-30.00 Маси • Бобіни, котушки, шпульки й подібні вироби з 
паперової #, паперу та картону (крім 

використовуваних для намотування текстильних 

ниток) 

17.29.19-57.00 Маси • Вироби з паперової #, сформовані або 

спресовані 

20.14.8 Маси • Відходи лужні від виробництва деревинної #, 

крім талової оливи 

20.14.80 Маси • Відходи лужні від виробництва деревинної #, 

крім талової оливи 

20.14.80-00.00 Маси • Відходи лужні від виробництва деревинної #, 

крім талової оливи 

23.19.11-50.00 Маси • Труби скляні необроблені (зокрема труби з 
умістом флуорисцентного матеріалу, доданого 

до #), крім труб, покритих з внутрішньої частини 

флуорисцентним матеріалом 

28.29.31 Маси • Устатковання для зважування промислової 
призначеності; ваги для безперервного 

зважування виробів на конвеєрах; ваги, 

зрегульовані на постійну масу, та ваги для 

скидання вантажу визначеної # 

28.29.31-80.00 Маси • Ваги, зрегульовані на постійну масу, та ваги для 

скидання вантажу визначеної # 

28.29.39-10.00 Маси • Прилади контролювання # та прилади 

контрольні автоматичні з максимальною масою 

зважування не більше ніж 5000 кг 

28.95.11-13.00 Маси • Машини й устаткований для виробництва # з 
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волокнистих целюлозних матеріалів 

28.95.11-70.00 Маси • Машини для формування виробів з паперової #, 

паперу чи картону (зокрема паковання для яєць, 

паковання для кондитерських виробів, 

туристичного посуду, іграшок) 

28.95.11-90.00 Маси • Машини для виробництва паперової #, паперу та 
картону, н. в. і. у. 

28.95.12-30.00 Маси • Частини машин і устатковання для виробництва 

# з волокнистих целюлозних матеріалів 

28.95.12-70.00 Маси • Частини різальних машин, машин для 

виготовляння сумок, мішків, конвертів, 

картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або 

подібної тари з паперу та картону, машин для 

формування виробів з паперу, волокнистої # й 

картону 

28.99.31 Маси • Сушарки для деревини, паперової #, паперу та 

картону; сушарки непобутові, н. в. і. у. 

28.99.31-30.00 Маси • Сушарки для деревини, паперової #, паперу та 

картону 

28.99.31-50.00 Маси • Сушарки непобутові, інші (крім сушарок для 

сільськогосподарської продукції, деревини, 

паперової #, паперу та картону) 

23.11.12-30.00 Масі • Флоат-скло листове неармоване та скло з 
пошліфованою або полірованою поверхнею 

забарвлене на всій #, матове, накладне, або 

тільки з полірованою поверхнею, крім скла 

оранжерейного листового 

23.19.11 Масі • Скло в # у формі кульок (крім мікросфер), 

стрижнів і трубок, необроблене 

23.19.11-10.00 Масі • Скло в # (крім скла як порошку, гранул або 

луски) 

32.99.59-10.00 Маски • Апаратура дихальна та газові # (крім апаратів 

респіраторних терапевтичних і захисних масок 

без механічних частин і змінних фільтрів) 

10.39.17-70.00 Маслини • #, приготовані чи законсервовані (крім готових 

овочевих страв і сушених, заморожених або 

законсервованих оцтом чи оцтовою кислотою 

маслин) 

10.39.23-30.00 Масло • Арахіс, приготований чи законсервований 

(зокрема # арахісове), крім законсервованого з 
доданням оцту чи оцтової кислоти, 

замороженого, пюре й паст 

10.51.3 Масло • # вершкове та молочні пасти 
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10.51.30 Масло • # вершкове та молочні пасти 

10.51.30-30.00 Масло • # вершкове з умістом жиру не більше ніж 85 

мас. % 

10.51.30-50.00 Масло • # вершкове з умістом жиру більше ніж 85 мас. % 

та інші жири, одержувані з молока (крім паст 
молочних з умістом жиру менше ніж 80 мас. %) 

25.71.11-15.00 Масло • Ножі столові (крім ножів на рибу та #) з ручками 

з нержавкої сталі 

25.71.11-30.00 Масло • Ножі столові (крім ножів на рибу та #) з ручками 

іншими, ніж з нержавкої сталі (посріблені, 
позолочені або платиновані, з дерева, пластмаси 

чи з інших матеріалів) 

25.71.11-45.00 Масло • Ножі з фіксованим лезом, зокрема ножі для 

обрізання дерев, крім ножів на рибу й #, 

столових ножів з фіксованими лезами, ножів і 
різальних пластин до механізмів або механічних 

пристроїв з ручками з недорогоцінних металів 

25.71.11-75.00 Масло • Ножі та різальні пластини з ручками з 
недорогоцінних металів, леза до ножів, зокрема 
ножі для обрізання дерев, ножі на рибу й #, ножі 
або різальні пластини до механізмів або 

механічних пристроїв 

25.71.14 Масло • Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки 

для пирога, ножі на рибу та #, щипці для цукру 

та подібні кухонні чи столові прибори 

25.71.14-30.00 Масло • Прибори кухонні чи столові (зокрема ножі на 
рибу та #) та подібні столові прибори з 
нержавкої сталі чи інших недорогоцінних 

металів, крім столових ножів 

25.71.14-80.00 Масло • Прибори кухонні чи столові (зокрема ножі на 
рибу та #) та подібні столові прибори з 
недорогоцінних металів, зі срібним, золотим або 

платиновим покривом, крім столових ножів 

28.13.11-65.00 Масляні • Помпи паливні, # або для охолоджувальних 

рідин для двигунів внутрішнього згоряння 

10.51.52-63.00 Маслянка • # суха 

10.51.52-65.00 Маслянка • # 

28.99.39-45.00 Масок • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва чи ремонтування # і 
фотошаблонів; складання напівпровідникових 

приладів або електронних інтегрованих схем; 

підіймання, переміщення, завантаження, 

розвантаження зливків, пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 
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інтегрованих схем і дисплеїв з пласким екраном 

32.99.59-10.00 Масок • Апаратура дихальна та газові маски (крім 

апаратів респіраторних терапевтичних і 
захисних # без механічних частин і змінних 

фільтрів) 

25.99.12-70.00 Масою • Пристрої механічні ручного керування, # не 
більше ніж 10 кг для приготування, обробляння 

чи подавання харчових продуктів і напоїв 

26.20.11 Масою • Машини автоматичного обробляння інформації 
переносні, # не більше ніж 10 кг, зокрема 
лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові 
персональні та подібні комп'ютери 

26.20.11-00.00 Масою • Машини автоматичного обробляння інформації 
переносні, # не більше ніж 10 кг, зокрема 
лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові 
персональні та подібні комп'ютери 

28.29.39-10.00 Масою • Прилади контролювання маси та прилади 

контрольні автоматичні з максимальною # 

зважування не більше ніж 5000 кг 

28.29.39-50.00 Масою • Терези магазинні неавтоматичні з 
максимальною # зважування не більше ніж 30 кг 

29.10.41-10.00 Масою • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною # 

транспортного засобу не більше ніж 5 т (крім 

автомобілів-самоскидів, призначених для 

використання на бездоріжжі) 

29.10.41-30.00 Масою • Автомобілі вантажні з дизельним або 

напівдизельним двигуном, з повною # 

транспортного засобу більше ніж 5 т, але не 
більше від 20 т (зокрема фургони), крім 

автомобілів-самоскидів, призначених для 

використання на бездоріжжі та тракторів 

29.10.41-40.00 Масою • Автомобілі вантажні з двигуном внутрішнього 

згоряння поршневим, з компресійним 

запалюванням (дизелем або напівдизелем), з 
повною # транспортного засобу більше ніж 20 т 
(крім автомобілів-самоскидів, призначених для 

використання на бездоріжжі) 

29.20.22-10.00 Масою • Причепи та напівпричепи типу будиночків, # не 

більше ніж 750 кг (зокрема складаних) 

29.20.22-30.00 Масою • Причепи та напівпричепи типу будиночків, # 

більше ніж 750 кг, але не більше від 3500 кг 
(крім складаних) 

29.20.22-50.00 Масою • Причепи та напівпричепи типу будиночків, # 

більше ніж 3500 кг 
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30.30.32 Масою • Літаки та інші повітряні літальні апарати, з # 

порожнього спорядженого апарата не більше 
ніж 2000 кг 

30.30.32-00.00 Масою • Літаки та інші повітряні літальні апарати, з # 

порожнього спорядженого апарата не більше 
ніж 2000 кг 

30.30.33 Масою • Літаки та інші повітряні літальні апарати, з # 

порожнього спорядженого апарата більше ніж 

2000 кг, але не більше від 15000 кг 

30.30.33-00.00 Масою • Літаки та інші повітряні літальні апарати, з # 

порожнього спорядженого апарата більше ніж 

2000 кг, але не більше від 15000 кг 

30.30.34 Масою • Літаки та інші повітряні літальні апарати, з # 

порожнього спорядженого апарата більше ніж 

15000 кг 

30.30.34-00.00 Масою • Літаки та інші повітряні літальні апарати, з # 

порожнього спорядженого апарата більше ніж 

15000 кг 

20.30.22-53.00 Мастики • Замазки для скла, замазки садові, цементи 

смоляні, суміші для ущільнювання та інші # 

28.12.14-50.00 Мастилогідравлічних • Клапани контролю # силових трансмісій для 

труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних 

виробів 

28.14.12-33.00 Мастилогідравлічних • Крани змішувальні до раковин, ванн, біде, 

резервуарів на воду та до подібних пристроїв 

(крім до редукційних, зворотних, запобіжних чи 

випускних клапанів або до # чи пневматичних 

силових трансмісій) 

28.14.12-35.00 Мастилогідравлічних • Крани, вентилі та клапани до раковин, ванн, 

біде, резервуарів на воду та до подібних 

пристроїв (крім до редукційних, зворотних, 

запобіжних чи випускних клапанів або до # чи 

пневматичних силових трансмісій і 
змішувальних кранів) 

28.14.13-15.00 Мастилогідравлічних • Клапани керування процесом, інші, до труб, 

котлів, резервуарів, цистерн або подібних 

пристроїв (крім до редукційних, зворотних, 

запобіжних чи випускних і терморегулювальних 

клапанів або до # чи пневматичних силових 

трансмісій) 

28.13.11 Мастильних • Помпи для палива, # матеріалів, 

охолоджувальних рідин і бетону 

28.13.11-05.00 Мастильних • Помпи для дозування пального чи # матеріалів 

28.13.11-25.00 Мастильних • Помпи для дозування рідин з витратомірами чи 
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такі, у яких передбачено встановлення 

витратомірів (крім помп для пального чи # 

матеріалів) 

28.29.12-70.00 Мастильних • Устатковання й апарати для відокремлювання 

твердих частинок від рідин або очищування 

рідин (крім призначених для води та напоїв, 

центрифуг і відцентрових сушарок, # або 

паливних фільтрів до двигунів внутрішнього 

згоряння) 

28.29.13 Мастильні • Фільтри #, паливні та всмоктувальні повітряні 
до двигунів внутрішнього згоряння 

28.29.13-30.00 Мастильні • Фільтри # чи паливні до двигунів внутрішнього 

згоряння 

28.29.31 Масу • Устатковання для зважування промислової 
призначеності; ваги для безперервного 

зважування виробів на конвеєрах; ваги, 

зрегульовані на постійну #, та ваги для скидання 

вантажу визначеної маси 

28.29.31-80.00 Масу • Ваги, врегульовані на постійну #, та ваги для 

скидання вантажу визначеної маси 

28.29.39-30.00 Масу • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та інші 
механізми для зважування (крім ваг магазинних, 

персональних, побутових, ваг для безперервного 

зважування виробів на конвеєрах; ваг, 
відрегульованих на постійну # та ваг, 
чутливістю не більше ніж 5 кг) 

32.40.39-20.00 Масштабі • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім наборів 

для складання моделей у #, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим моторчиком; 

зброя іграшкова 

10.83.14 Мате • Екстракти, есенції, концентрати та готові 
продукти з чаю чи # 

10.83.14-00.00 Мате • Екстракти, есенції, концентрати та готові 
продукти з чаю чи # 

26.51.32 Математичного • Столи й машини креслярські та інші 
інструменти для креслення, розмічання чи # 

розраховування 

26.51.32-00.00 Математичного • Столи й машини креслярські та інші 
інструменти для креслення, розмічання або # 

розраховування 

13.20.32-90.00 Матеріалами • Тканини із синтетичних штапельних волокон, 



стор. 1510 з 1807  

змішаних з іншими #, крім вовни, тонкого 

волосу тварин чи бавовни 

13.92.24 Матеріалами • Ковдри стьобані та перини, диванні подушки, 

пуфи, подушки, спальні мішки й подібні вироби, 

з пружинами, чи заповнені будь-якими #, чи 

виготовлені з поруватої ґуми чи пластмас 

13.92.24-99.00 Матеріалами • Речі постільні, заповнені іншими, ніж пір'я чи 

пух, # (зокрема стьобані ковдри та перини, 

диванні подушки, пуфи, подушки), крім 

матраців, спальних мішків 

22.21.3 Матеріалами • Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки 

пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 

# 

22.21.29-35.00 Матеріалами • Труби, трубки та шланги пластмасові (крім 

жорстких труб і гнучких труб з тиском прориву 

не менше ніж 27,6 МПа, армованих або іншим 

чином з'єднаних з іншими # - наприклад з 
фітингами) 

22.21.30 Матеріалами • Пластини, листи, плівка, фольга і стрічки 

пластмасові, неармовані чи не з'єднані з іншими 

# 

22.21.30-17.00 Матеріалами • Пластини, плівка, фольга і стрічки, інші, з 
полімерів етилену, неармовані або не з'єднані з 
іншими #, завтовшки більше ніж 0, 125 мм 

22.21.30-53.00 Матеріалами • Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з 
полімерів вінілхлориду, інші, з 
поліметилметакрилату, неармовані або не 

з'єднані з іншими # 

22.21.30-59.00 Матеріалами • Пластини, листи плівка, фольга та стрічки з 
полімерів вінілхлориду інші з інших акрилових 

полімерів, неармовані або не з'єднані з іншими 

#, н. в. і. у. 

22.21.30-63.00 Матеріалами • Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з 
ненасичених складних ефірів, неармовані або не 

з'єднані з іншими # 

22.21.30-65.00 Матеріалами • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка з 
поліетилентетрафталату, не армовані або не 
з'єднані з іншими #, завтовшки не більше ніж 

0,35 мм 

22.21.30-67.00 Матеріалами • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка з 
поліетилентетрафталату, не армовані або не 
з'єднані з іншими #, завтовшки більше ніж 0,35 

мм 

22.21.30-70.00 Матеріалами • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка з 
регенерованої целюлози чи її хімічних похідних, 
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неармовані, неламіновані, не укріплені, не 
сполучені паралельно з іншими # (крім 

самосклеювальних виробів, зокрема покривів 

для підлог, стін чи стелі підкатегорії 22.23.11) 

22.21.30-86.00 Матеріалами • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки з 
амінових смол, полівінілбутиралю, фенольних 

смол або продуктів полімеризації, непоруваті, 
неармовані, неламіновані, не укріплені, не 
сполучені паралельно з іншими # (крім 

самосклеювальних виробів, зокрема покривів 

для підлог, стін або стелі підкатегорії 22.23.11) 

22.21.30-90.00 Матеріалами • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки інші з 
непоруватих пластмас, н. в. і. у., неармовані, 
неламіновані, не укріплені, не сполучені 
паралельно з іншими # (крім самосклеювальних 

виробів, зокрема покривів для підлог, стін або 

стелі підкатегорії 22.23.11 та стерильних 

адгезивних засобів для застосування в хірургії 
чи стоматології підтипу 32.50.50-30.00) 

22.21.42-30.00 Матеріалами • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки 

непоруваті, з продуктів конденсації чи 

полімеризації з перегрупуванням, складних 

поліефірів, армовані, ламіновані, з основою з 
інших матеріалів, або з'єднаних з іншими #) 

28.24.11-33.00 Матеріалами • Інструменти ручні електромеханічні, 
використовувані для роботи з текстильними # 

(крім дрилей, пилок) 

28.24.11-35.00 Матеріалами • Інструменти ручні електромеханічні, які 
працюють без зовнішнього джерела живлення 

(крім дрилей, пилок, інструментів, 

використовуваних для роботи з текстильними #) 

28.94.15 Матеріалах • Устатковання допоміжне для використання з 
машинами для обробляння текстилю; машини 

для друкування на текстильних # 

28.94.15-30.00 Матеріалах • Машини для друкування на текстильних # (крім 

машин офсетного, флексографічного, високого 

друку та глибокого друку) 

13.95 Матеріали • # неткані та вироби з нетканих матеріалів, крім 

одягу 

13.95.1 Матеріали • # неткані та вироби з нетканих матеріалів, крім 

одягу 

13.95.10 Матеріали • # неткані та вироби з нетканих матеріалів, крім 

одягу 

13.95.10-10.00 Матеріали • # неткані з поверхневою щільністю не більше 

ніж 25 г/м2, з покривом або без покриву 
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(зокрема вироби з нетканих матеріалів), крім 

одягу 

13.95.10-20.00 Матеріали • # неткані з поверхневою щільністю більше ніж 

25 г/м2, але не менше від 70 г/м2, з покривом 

або без покриву (зокрема вироби з нетканих 

матеріалів), крім одягу 

13.95.10-30.00 Матеріали • # неткані з поверхневою щільністю більше ніж 

70 г/м2, але не менше від 150 г/м2, з покривом 

або без покриву (зокрема вироби з нетканих 

матеріалів), крім одягу 

13.95.10-50.00 Матеріали • # неткані з поверхневою щільністю більше ніж 

150 г/м2, з покривом або без покриву (зокрема 
вироби з нетканих матеріалів), крім одягу 

13.95.10-70.00 Матеріали • # неткані, з покривом або без покриву (зокрема 
вироби з нетканих матеріалів), крім одягу 

20.41.31 Матеріали • Мило та органічні поверхнево-активні вироби та 

засоби, що їх використовують як мило; папір, 

вата, повсть і неткані #, покриті чи просочені 
милом або мийним засобом 

20.41.31-80.00 Матеріали • Мило в іншій формі, ніж бруски, брикети чи 

фігурні вироби, пластівці, гранули чи порошки, 

або покриті чи просочені милом або мийним 

засобом папір, вата, повсть і неткані # 

21.20.24 Матеріали • # перев'язувальні клейкі, кетгут і подібні 
матеріали; аптечки першої допомоги 

21.20.24 Матеріали • Матеріали перев'язувальні клейкі, кетгут і 
подібні #; аптечки першої допомоги 

21.20.24-20.00 Матеріали • # перев'язувальні клейкі чи подібні вироби; 

просочені або вкриті фармацевтичними 

речовинами; або розфасовані для роздрібної 
торгівлі 

23.3 Матеріали • # будівельні керамічні 

23.20.12 Матеріали • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та подібні 
будівельні вогнетривкі #, крім виробів з 
кам'яного кремнеземистого борошна 

23.20.12-10.00 Матеріали • # будівельні вогнетривкі з умістом більше ніж 

50 мас. % MgO, CaO або Cr2O3 (зокрема цегла, 

блоки та плитка), крім виробів з кам'яного 

кремнеземистого борошна, тюбінгів і 
трубопроводів 

23.20.12-35.00 Матеріали • Цегла, блоки, плитка вогнетривкі та подібні 
будівельні керамічні вогнетривкі # з умістом 

більше ніж 7 мас. %, але не менше від 45 мас. % 

глинозему, але більше ніж 50 мас. % кремнезему 
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(SiO2) 

23.99.11 Матеріали • Волокно азбестове оброблене; суміші на основі 
азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих 

сумішей чи азбесту; # фрикційні для гальм, 

зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані 

23.99.11-00.00 Матеріали • Волокно азбестове оброблене; суміші на основі 
азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих 

сумішей чи азбесту; # фрикційні для гальм, 

зчеплення та будь-яких пристроїв, немонтовані 

24.10.13 Матеріали • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні # в кусках, котунах чи 

подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99,94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 

24.10.13-00.00 Матеріали • Продукти прямого відновлення залізної руди та 
інші губчасті залізні # в кусках, котунах чи 

подібних формах; залізо, яке має мінімальну 

чистоту 99,94 мас. % у кусках, котунах чи 

подібних формах 

32.50.50-10.00 Матеріали • Цементи стоматологічні та інші стоматологічні # 

для пломбування зубів; цементи для відновлення 

кісток 

32.99.59-40.00 Матеріали • # рослинного чи мінерального походження; 

вироби сформовані з воску, стеарину 

25.99.29-63.00 Матеріалі • Пластини, листи та стрічки з олова, завтовшки 

більше ніж 0,2 мм, фольга з олова (з основою чи 

без основи на папері, картоні чи іншому 

подібному #), завтовшки не більше ніж 0,2 мм 

(крім на основі); порошок і пластивці з олова; 

труби, трубки та фітинги до труб і трубок 

(наприклад, муфти, коліна та втулки), з олова 

13.20.20-20.00 Матеріалів • Тканини бавовняні, з поверхневою щільністю не 

більше ніж 100 г/м2, для виготовлення медичної 
марлі, бандажів і перев'язувальних # 

13.92.11-90.00 Матеріалів • Ковдри та дорожні пледи (крім електричних 

ковдр), з текстильних # (крім виготовлених з 
вовни чи тонкого волосу тварин, із синтетичних 

волокон) 

13.92.15-50.00 Матеріалів • Фіранки, гардини та світлонепроникні штори, 

завіси чи запони до ліжок, із тканих # 

13.92.15-70.00 Матеріалів • Фіранки, гардини та світлонепроникні штори, 

завіси чи запони до ліжок, з нетканих # 

13.94.2 Матеріалів • Ганчір'я, відходи шпагату, мотузок, канатів та 

тросів і зношені вироби, з текстильних # 
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13.94.11-90.00 Матеріалів • Шпагат, мотузки, канати та троси з текстильних 

# (крім джуту та інших текстильних луб'яних 

волокон, сизалю, абаки чи інших жорстких 

листових волокон, синтетичних волокон) 

13.94.12 Матеріалів • Полотно сіткове плетене, зі шпагату, мотузок 

або канатів; сітки готові з текстильних #; вироби 

з пряжі, стрічкових ниток, н. в. і. у. 

13.94.12-59.00 Матеріалів • Полотно сіткове плетене, з текстильних # (крім 

готових рибальських сіток з хімічного текстилю, 

інших сіток з нейлону чи інших поліамідів) 

13.94.20 Матеріалів • Ганчір'я, відходи шпагату, мотузок, канатів та 

тросів і зношені вироби, з текстильних # 

13.94.20-00.00 Матеріалів • Ганчір'я, відходи шпагату, мотузок, канатів та 

тросів і зношені вироби, з текстильних # 

13.95 Матеріалів • Матеріали неткані та вироби з нетканих #, крім 

одягу 

13.95.1 Матеріалів • Матеріали неткані та вироби з нетканих #, крім 

одягу 

13.95.9 Матеріалів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

нетканих # і виробів з нетканих матеріалів, крім 

одягу 

13.95.9 Матеріалів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

нетканих матеріалів і виробів з нетканих #, крім 

одягу 

13.95.10 Матеріалів • Матеріали неткані та вироби з нетканих #, крім 

одягу 

13.95.10-10.00 Матеріалів • Матеріали неткані з поверхневою щільністю не 
більше ніж 25 г/м2, з покривом або без покриву 

(зокрема вироби з нетканих #), крім одягу 

13.95.10-20.00 Матеріалів • Матеріали неткані з поверхневою щільністю 

більше ніж 25 г/м2, але не менше від 70 г/м2, з 
покривом або без покриву (зокрема вироби з 
нетканих #), крім одягу 

13.95.10-30.00 Матеріалів • Матеріали неткані з поверхневою щільністю 

більше ніж 70 г/м2, але не менше від 150 г/м2, з 
покривом або без покриву (зокрема вироби з 
нетканих #), крім одягу 

13.95.10-50.00 Матеріалів • Матеріали неткані з поверхневою щільністю 

більше ніж 150 г/м2, з покривом або без покриву 

(зокрема вироби з нетканих #), крім одягу 

13.95.10-70.00 Матеріалів • Матеріали неткані, з покривом або без покриву 

(зокрема вироби з нетканих #), крім одягу 

13.95.99 Матеріалів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 
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нетканих # і виробів з нетканих матеріалів, крім 

одягу 

13.95.99 Матеріалів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

нетканих матеріалів і виробів з нетканих #, крім 

одягу 

13.95.99-00.00 Матеріалів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

нетканих # і виробів з нетканих матеріалів, крім 

одягу 

13.95.99-00.00 Матеріалів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

нетканих матеріалів і виробів з нетканих #, крім 

одягу 

13.96.16-20.00 Матеріалів • Трубопроводи гнучкі текстильні й подібні 
текстильні, просочені чи непросочені шланги, з 
покривом або без нього, з підкладкою, 

обшивкою чи приладдям з інших #, або без них 

13.96.17-50.00 Матеріалів • Етикетки, емблеми й подібні вироби з 
текстильних # (крім вишитих) 

14.39.10-90.00 Матеріалів • Светри, пуловери, фуфайки, жилети та 
кардигани, з текстильних # (крім виготовлених з 
вовни чи тонкого волосу тварин, бавовни, 

хімічних волокон) 

15.12.12 Матеріалів • Вироби дорожні з натуральної чи композиційної 
шкіри, пластмасових листів, текстильних #, 

вулканізованої фібри чи картону, набори 

дорожні для особистої гігієни, шиття або 

чищення взуття чи одягу 

15.12.12-10.00 Матеріалів • Валізи, сумки-чохли на одяг, косметички, кейси 

на ділові папери, ранці шкільні й подібні 
вироби, з натуральної шкіри, композиційної 
шкіри, лакової шкіри, пластмаси, текстильних #, 

алюмінію чи інших матеріалів 

15.12.12-10.00 Матеріалів • Валізи, сумки-чохли на одяг, косметички, кейси 

на ділові папери, ранці шкільні й подібні 
вироби, з натуральної шкіри, композиційної 
шкіри, лакової шкіри, пластмаси, текстильних 

матеріалів, алюмінію чи інших # 

15.12.12-20.00 Матеріалів • Сумки-чемоданчики дорожні, з натуральної 
шкіри, композиційної шкіри, лакової шкіри, 

пластмасових листів, текстильних #чи інших 

матеріалів (зокрема вироби без ручок) 

15.12.12-20.00 Матеріалів • Сумки-чемоданчики дорожні, з натуральної 
шкіри, композиційної шкіри, лакової шкіри, 

пластмасових листів, текстильних матеріалів чи 

інших # (зокрема вироби без ручок) 

15.20.13-80.00 Матеріалів • Взуття на підошві з дерева, корка чи з інших # та 
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з верхом з натуральної шкіри (крім взуття на 
підошві з ґуми, пластмаси чи натуральної шкіри) 

15.20.14 Матеріалів • Взуття з верхом з текстильних #, крім 

спортивного взуття 

15.20.40-80.00 Матеріалів • Частини взуття (крім верху), з інших # 

16 Матеріалів • Деревина та вироби з деревини й корка (крім 

меблів); вироби із соломи та #, придатних для 

плетіння 

16.2 Матеріалів • Вироби з деревини, корка, соломи та #, 

придатних для плетіння 

16.21.1 Матеріалів • Фанера клеєна, фанеровані панелі й подібні 
вироби з шаруватої деревини; плити деревно-

стружкові й подібні плити з деревини чи з інших 

здерев'янілих # 

16.21.12-17.00 Матеріалів • Фанера клеєна, яка складається винятково з 
листів деревини (крім бамбукових), кожний шар 

завтовшки не більше ніж 6 мм (крім # з 
принаймні одним зовнішнім шаром з деревини 

тропічних порід або деревини листяних порід) 

16.21.13 Матеріалів • Плити деревно-стружкові й подібні плити з 
деревини чи з інших здерев'янілих # 

16.21.13-50.00 Матеріалів • Плити деревно-стружкові й подібні плити зі 
здерев'янілих # (крім деревини) 

16.21.14 Матеріалів • Плити деревно-волокнисті з деревини чи інших 

здерев'янілих # 

16.21.14-23.00 Матеріалів • Плити деревно-волокнисті середньої густини 

(MDF), з деревини чи інших здерев'янілих #, з 
доданням чи без додання смол або інших 

сполучних органічних речовин, завтовшки не 
більше ніж 5 мм 

16.21.14-26.00 Матеріалів • Плити деревно-волокнисті середньої густини 

(MDF), з деревини чи інших здерев'янілих #, з 
доданням або без додання смол чи інших 

сполучних органічних речовин, завтовшки 

більше ніж 5 мм, але не більше від 9 мм 

16.21.14-29.00 Матеріалів • Плити деревно-волокнисті середньої густини 

(MDF), з деревини чи інших здерев'янілих #, з 
доданням або без додання смол чи інших 

сполучних органічних речовин, завтовшки 

більше ніж 9 мм 

16.21.14-43.00 Матеріалів • Плити деревно-волокнисті (крім плит деревно-

волокнистих середньої густини (MDF)), з 
деревини чи інших здерев'янілих #, з доданням 

або без додання смол чи інших сполучних 
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органічних речовин, густиною більше ніж 0,8 

г/см3 

16.21.14-46.00 Матеріалів • Плити деревно-волокнисті (крім плит деревно-

волокнистих середньої густини (MDF)), з 
деревини чи інших здерев'янілих #, з доданням 

або без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, густиною більше ніж 0,5 

г/см3, але не більше від 0,8 г/см3 

16.21.14-49.00 Матеріалів • Плити деревно-волокнисті (крім плит деревно-

волокнистих середньої густини (MDF)), з 
деревини чи інших здерев'янілих #, з доданням 

або без додання смол чи інших сполучних 

органічних речовин, не більше ніж 0,5 г/см3 

16.29 Матеріалів • Вироби з деревини, інші; вироби з корка, соломи 

та #, придатних для плетіння 

16.29.2 Матеріалів • Вироби з корка, соломи та інших #, придатних 

для плетіння; вироби кошикові та плетені 
вироби 

16.29.9 Матеріалів • Послуги щодо виготовляння виробів з деревини 

та корка (крім меблів), соломи й #, придатних 

для плетіння; роботи субпідрядні як частина 

виробництва інших виробів з деревини, корка, 
соломи й матеріалів, придатних для плетіння 

16.29.9 Матеріалів • Послуги щодо виготовляння виробів з деревини 

та корка (крім меблів), соломи й матеріалів, 

придатних для плетіння; роботи субпідрядні як 

частина виробництва інших виробів з деревини, 

корка, соломи й #, придатних для плетіння 

16.29.25 Матеріалів • Вироби з соломи, альфи чи інших #, придатних 

для плетіння; вироби кошикові та плетені 
вироби 

16.29.25-00.00 Матеріалів • Вироби з соломи, альфи чи інших #, придатних 

для плетіння; вироби кошикові та плетені 
вироби 

16.29.91 Матеріалів • Послуги щодо виготовляння виробів з деревини 

та корка (крім меблів), соломи й #, придатних 

для плетіння 

16.29.91-00.00 Матеріалів • Послуги щодо виготовляння виробів з деревини 

та корка (крім меблів), соломи й #, придатних 

для плетіння 

16.29.99 Матеріалів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших виробів з деревини, корка, соломи й #, 

придатних для плетіння 

16.29.99-00.00 Матеріалів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших виробів з деревини, корка, соломи й #, 
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придатних для плетіння 

17.24.12 Матеріалів • Покриви настінні з текстильних # 

17.24.12-00.00 Матеріалів • Покриви настінні з текстильних # 

18.12.11 Матеріалів • Друкування поштових марок, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, кредитних 

карток з мікрочіпами, чеків та інших документів 

із захистом і подібних # 

18.12.11-00.00 Матеріалів • Друкування поштових марок, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, кредитних 

карток з мікрочіпами, чеків та інших документів 

із захистом і подібних # 

18.12.12 Матеріалів • Друкування рекламних каталогів, проспектів, 

плакатів та інших друкованих рекламних # 

18.12.12-50.00 Матеріалів • Друкування комерційних рекламних # (крім 

торгових каталогів) 

20.59.11-30.00 Матеріалів • Фотопластинки й фотоплівки пласкі, 
сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких #; 

плівка для миттєвого друку пласка, 

сенсибілізована, неекспонована (крім як з 
паперу, картону чи тканини) 

20.59.11-50.00 Матеріалів • Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, 
неекспонована, з будь-яких #; плівка для 

миттєвого друку пласка, сенсибілізована, 
неекспонована (крім як з паперу, картону чи 

тканини) 

20.59.41-55.00 Матеріалів • Засоби змащувальні, які мають як основу менше 

ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, 

одержаних з бітумінозних #, для обробляння 

тканин, шкіри, виробів зі шкіри та хутра 

20.59.41-57.00 Матеріалів • Засоби змащувальні, які мають як основу менше 

ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, 

одержаних з бітумінозних #, крім засобів для 

обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри та 
хутра 

20.59.41-75.00 Матеріалів • Засоби змащувальні для обробляння тканин, 

шкіри, виробів зі шкіри та хутра, крім засобів, 

які мають менше ніж 70 мас. % мінеральної олії 
чи олій, одержаних з бітумінозних # 

20.59.41-79.00 Матеріалів • Засоби змащувальні, крім засобів, які мають 

менше ніж 70 мас. % мінеральної олії чи олій, 

одержаних з бітумінозних #, засобів для 

обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри та 
хутра 

20.59.43-30.00 Матеріалів • Рідини до гідравлічних гальм та інші готові 



стор. 1519 з 1807  

рідини для гідравлічних трансмісій; засоби, без 
умісту мінеральної олії чи олій, одержаних з 
бітумінозних # або з умістом менше ніж 70 мас. 

% цих олій 

20.59.59-10.00 Матеріалів • Іоніти; газопоглиначі для вакуумних приладів; 

сульфонати нафтові (крім нафтових сульфонатів 

лужних металів амонію чи етаноламінів), 

тіофеновані сульфокислоти олій, одержаних з 
бітумінозних # і їхні солі 

20.60.14 Матеріалів • Мононитка синтетична; нитки стрічкові та 
подібні вироби із синтетичних текстильних # 

20.60.14-40.00 Матеріалів • Мононитка синтетична з лінійною щільністю не 
менше ніж 67 децитексів та з поперечним 

перерізом не більше ніж 1 мм (крім мононитки з 
поліпропілену); стрічкові та подібні нитки із 
синтетичних текстильних #, завширшки не 

більше ніж 5 мм 

20.60.24 Матеріалів • Мононитка зі штучних волокон; нитки стрічкові 
та подібні вироби зі штучних # 

20.60.24-00.00 Матеріалів • Мононитка зі штучних волокон; нитки стрічкові 
та подібні вироби зі штучних # 

22.21.21 Матеріалів • Оболонки штучні із затверділих протеїнів або 

целюлозних #; труби, трубки та шланги жорсткі 
з пластмас 

22.21.21-30.00 Матеріалів • Оболонки штучні ("шкіри" до ковбаси) із 
затверділих протеїнів або целюлозних # 

22.21.42-30.00 Матеріалів • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки 

непоруваті, з продуктів конденсації чи 

полімеризації з перегрупуванням, складних 

поліефірів, армовані, ламіновані, з основою з 
інших #, або з'єднаних з іншими матеріалами) 

22.29.21-90.00 Матеріалів • Стрічка з інших пластмасових #, у рулонах, 

завширшки не більше ніж 20 см 

22.29.29-10.00 Матеріалів • Вироби, інші, з пластмаси чи інших # 

23.41.13-50.00 Матеріалів • Статуетки та інші декоративні вироби з інших # 

23.65.12 Матеріалів • Вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами 

целюлози чи з подібних # 

23.91.11-50.00 Матеріалів • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення з керамічних 

або силікатних #, крім жорен і точильних 

каменів, призначених для мелення, шліфування 

або подрібнювання 

23.91.12-90.00 Матеріалів • Порошок або зерно абразивні, натуральні чи 
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штучні на основі з інших # (крім нанесених на 
ткану текстильну, паперову або картонну 

основу) 

23.99.12 Матеріалів • Вироби з асфальту або подібних # 

23.99.19-30.00 Матеріалів • Суміші та вироби з тепло- і звукоізоляційних #, 

н. в. і. у. 

23.99.19-70.00 Матеріалів • Вироби з графіту або інших вуглецевих #, не 

використовуваних в електротехніці 

25.71.11-30.00 Матеріалів • Ножі столові (крім ножів на рибу та масло) з 
ручками іншими, ніж з нержавкої сталі 
(посріблені, позолочені або платиновані, з 
дерева, пластмаси чи з інших #) 

25.73.20-95.00 Матеріалів • Полотна до пилок з робочою частиною зі сталі 
та з інших #, для обробляння металів (крім 

полотен до стрічкових, дискових, ланцюгових 

пилок і до пилок для прямолінійного різання) 

25.73.20-99.00 Матеріалів • Полотна до пилок з робочою частиною зі сталі 
та інших # для обробляння матеріалів, інших ніж 

сталь (крім полотен до стрічкових, дискових, 

ланцюгових пилок і до пилок для 

прямолінійного різання) 

25.73.20-99.00 Матеріалів • Полотна до пилок з робочою частиною зі сталі 
та інших матеріалів для обробляння #, інших ніж 

сталь (крім полотен до стрічкових, дискових, 

ланцюгових пилок і до пилок для 

прямолінійного різання) 

25.73.40-89.00 Матеріалів • Деталі змінні з інших # 

25.73.50-60.00 Матеріалів • Форми для лиття мінеральних # 

25.73.60-18.00 Матеріалів • Інструменти для буріння порід або ґрунтів, 

взаємозамінювані та частини до них, з робочою 

частиною з # інших, ніж спечені карбіди металів 

чи з металокераміки 

26.51.62 Матеріалів • Машини та пристрої для випробовування 

механічних властивостей # 

26.51.62-55.00 Матеріалів • Машини та пристрої електронні для 

випробовування механічних властивостей # 

(крім металів) 

26.51.62-59.00 Матеріалів • Машини та пристрої неелектронні для 

випробовування механічних властивостей # 

(зокрема текстилю, паперу, картону, пластмас, 

деревини, бетону, ґуми, шкіри, лінолеуму), крім 

металів 

27.40.39-30.00 Матеріалів • Лампи та світильники електричні, виготовлені з 
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пластику та інших #, призначені для 

використання з лампами розжарювання та 
люмінесцентними лампами 

28.13.11 Матеріалів • Помпи для палива, мастильних #, 

охолоджувальних рідин і бетону 

28.13.11-05.00 Матеріалів • Помпи для дозування пального чи мастильних # 

28.13.11-25.00 Матеріалів • Помпи для дозування рідин з витратомірами чи 

такі, у яких передбачено встановлення 

витратомірів (крім помп для пального чи 

мастильних #) 

28.22.17 Матеріалів • Підіймачі та конвеєри безперервної дії 
пневматичні та інші для товарів і # 

28.22.17-33.00 Матеріалів • Підіймачі та конвеєри для сипких # (крім 

спеціально призначених для використання у 

сільському господарстві) 

28.22.17-35.00 Матеріалів • Підіймачі та конвеєри, інші (крім спеціально 

призначених для використання у сільському 

господарстві та для сипких #) 

28.22.17-50.00 Матеріалів • Підіймачі та конвеєри безперервної дії ківшові 
для переміщування товарів і # 

28.22.17-70.00 Матеріалів • Підіймачі та конвеєри безперервної дії стрічкові 
для переміщування товарів і # 

28.22.17-93.00 Матеріалів • Конвеєри роликові для переміщування товарів і 
# (крім підіймачів і пневматичних конвеєрів, 

спеціально призначених для використання під 

землею, ківшових, стрічкових) 

28.22.17-95.00 Матеріалів • Підіймачі та конвеєри безперервної дії для 

переміщування товарів і # (крім пневматичних, 

призначених для використання під землею, 

ківшових, стрічкових, роликових) 

28.25.30-80.00 Матеріалів • Частини машин, промислового чи 

лабораторного устатковання, з електричним чи 

неелектричним нагріванням, для обробляння # 

зміненням температури, і неелектричних 

безінерційних та ємнісних водонагрівників, н. в. 

і. у. 

28.29.6 Матеріалів • Машини та устатковання для обробляння # 

зміненням температури, н. в. і. у. 

28.29.60 Матеріалів • Машини та устатковання для обробляння # 

зміненням температури, н. в. і. у. 

28.29.60-90.00 Матеріалів • Машини, устатковання промислове чи 

лабораторне, з електричним чи неелектричним 

нагріванням, для обробляння # зміненням 
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температури, н. в. і. у. 

28.41.11-10.00 Матеріалів • Верстати для обробляння будь-яких # 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням лазерного чи іншого світлового 

або фотонного випромінювання 

28.41.11-30.00 Матеріалів • Верстати для обробляння будь-яких # 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових процесів 

28.41.11-50.00 Матеріалів • Верстати для обробляння будь-яких # 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням електророзрядних процесів 

28.41.11-70.00 Матеріалів • Верстати для обробляння будь-яких # 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням електрохімічних, електронно-

променевих, іонно-променевих або 

плазмодугових процесів 

28.41.11-80.00 Матеріалів • Верстати для обробляння будь-яких # 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових процесів, для 

виробництва напівпровідникових приладів або 

електронних інтегрованих схем 

28.49.1 Матеріалів • Верстати для обробляння каменю, дерева та 
подібних твердих # 

28.49.11 Матеріалів • Верстати для обробляння каменю, кераміки, 

бетону та подібних мінеральних # або для 

холодного обробляння скла 

28.49.11-30.00 Матеріалів • Верстати пиляльні для обробляння каменю, 

кераміки, бетону, асбестоцементу та подібних 

мінеральних # або для холодного обробляння 

скла 

28.49.11-50.00 Матеріалів • Верстати шліфувальні та полірувальні для 

обробляння каменю, кераміки, бетону, 

асбестоцементу та подібних мінеральних # або 

для холодного обробляння скла 

28.49.11-70.00 Матеріалів • Верстати, інші, для обробляння каменю, 

кераміки, бетону, асбестоцементу та подібних 

мінеральних # або для холодного обробляння 

скла (крім пиляльних, шліфувальних і 
полірувальних верстатів) 

28.49.12 Матеріалів • Верстати для обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої ґуми, твердих пластмас і подібних 

твердих #; машини для гальванопокриття 

28.49.12-10.00 Матеріалів • Верстати універсальні для обробляння дерева, 

пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих #, де оброблювану деталь 
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переміщують уручну між операціями 

28.49.12-20.00 Матеріалів • Верстати універсальні для обробляння дерева, 

пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих #, де оброблювана деталь 

автоматично переміщується між операціями 

28.49.12-33.00 Матеріалів • Пилка стрічкова для обробляння дерева, пробки, 

кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих # 

28.49.12-35.00 Матеріалів • Пилка дискова для обробляння дерева, пробки, 

кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих # 

28.49.12-37.00 Матеріалів • Верстати пиляльні для обробляння дерева, 
пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих # (крім стрічкових і дискових 

пилок) 

28.49.12-50.00 Матеріалів • Верстати стругальні, фрезерні чи стругально-

калювальні (вирізуванням) для обробляння 

дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, твердих 

пластмас і подібних твердих 

28.49.12-63.00 Матеріалів • Верстати шліфувальні, піскошліфувальні чи 

полірувальні для обробляння дерева, пробки, 

кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих # 

28.49.12-65.00 Матеріалів • Верстати вигинальні чи складальні для 

обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, 

твердих пластмас і подібних твердих # 

28.49.12-67.00 Матеріалів • Верстати свердлильні та довбальні для 

обробляння дерева, пробки, кістки, твердої ґуми, 

твердих пластмас і подібних твердих # 

28.49.12-75.00 Матеріалів • Верстати розколювальні, лущильні чи дробарки 

для обробляння дерева, пробки, кістки, твердої 
ґуми, твердих пластмас і подібних твердих # 

28.49.12-79.00 Матеріалів • Верстати для обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої ґуми, твердих пластмас і подібних 

твердих #, н. в. і. у. 

28.49.12-87.00 Матеріалів • Преси для виробництва деревно-стружкових або 

деревно-волокнистих плит або плит з інших 

волокнистих # та інші машини з окремими 

функціями для обробляння деревини чи пробки 

28.49.24 Матеріалів • Частини верстатів для обробляння дерева, 
пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих # та пристрої до них 

28.94.1 Матеріалів • Машини й устатковання для підготування, 

прядіння, плетіння та в'язання текстильних # 
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28.94.11 Матеріалів • Машини для екструдування, витягування, 

текстурування чи різання штучних текстильних 

#, машини для підготування текстильних 

волокон 

28.94.11-00.00 Матеріалів • Машини для екструдування, витягування, 

текстурування чи різання штучних текстильних 

#; машини для підготування текстильних 

волокон 

28.94.21-30.00 Матеріалів • Машини прасувальні та преси (зокрема преси 

для термофіксації #, крім каландрувальних 

машин) 

28.94.21-80.00 Матеріалів • Машини, використовувані для виробництва 

лінолеуму чи інших покривів, для нанесення 

пасти на текстильну чи іншу основу; машини 

для апретування та остаточного обробляння, 

віджимання, оздоблювання, нанесення покриву 

чи просочення текстильної пряжі, тканин або 

виробів з текстильних # 

28.95.11-13.00 Матеріалів • Машини й устатковання для виробництва маси з 
волокнистих целюлозних # 

28.95.12-30.00 Матеріалів • Частини машин і устатковання для виробництва 

маси з волокнистих целюлозних # 

28.96.1 Матеріалів • Машини й устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми чи для виробництва виробів з 
цих #, н. в. і. у. 

28.96.2 Матеріалів • Частини машин і устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми чи для виробництва виробів з 
цих #, н. в. і. у. 

28.96.10 Матеріалів • Машини й устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми або для виробництва виробів 

з цих #, н. в. і. у. 

28.96.10-10.00 Матеріалів • Машини інжекційно-ливарні для обробляння 

ґуми чи пластмас або для виробництва виробів із 
цих # 

28.96.10-30.00 Матеріалів • Екструдери для обробляння ґуми чи пластмас чи 

для виробництва виробів із цих # 

28.96.10-40.00 Матеріалів • Машини для видувного лиття для обробляння 

ґуми чи пластмас або для виробництва виробів із 
цих # 

28.96.10-50.00 Матеріалів • Машини для вакуумного лиття та інші 
термоформувальні машини для обробляння ґуми 

чи пластмас або для виробництва виробів із цих 

# 

28.96.10-84.00 Матеріалів • Машини для виробництва поруватих # (крім 
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машин для обробляння реакцієздатних смол) 

28.96.10-95.00 Матеріалів • Машини для нарізання, розколювання та 
обдирання для обробляння ґуми чи пластмас або 

для виробництва виробів із цих # 

28.96.10-97.00 Матеріалів • Машини для обробляння ґуми чи пластмас або 

для виробництва виробів із цих #, н. в. і. у. 

28.96.20 Матеріалів • Частини машин і устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми чи для виробництва виробів з 
цих #, н. в. і. у. 

28.96.20-00.00 Матеріалів • Частини машин і устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми чи для виробництва виробів з 
цих #, н. в. і. у. 

28.99.20-40.00 Матеріалів • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва напівпровідникових 

приладів або електронних інтегрованих схем 

(крім верстатів для обробляння будь-яких # 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових процесів) 

31.00.12-30.00 Матеріалів • Меблі для сидіння з тростини, лози, бамбука чи 

подібних # 

31.09.14 Матеріалів • Меблі з пластмаси чи інших # (наприклад, 

тростини, лози чи бамбука) 

31.09.14-50.00 Матеріалів • Меблі з інших #, ніж метал, дерево чи 

пластмаса, крім сидінь, корпусів і шаф, 

спеціально сконструйованих до високоякісних 

акустичних систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

32.50.22-55.00 Матеріалів • Зуби штучні, окремі, з інших # (зокрема 
металеві кріплення), крім зубних рядів або 

часткових рядів 

32.91.11-10.00 Матеріалів • Мітли та щітки з лозин чи інших рослинних #, 

зв'язаних у жмути 

32.99.3 Матеріалів • Вироби з волосся людини, волосу тварин; 

подібні вироби з текстильних # 

32.99.4 Матеріалів • Запальнички, люльки для куріння та їхні 
частини; вироби з горючих #; паливо рідинне чи 

скраплене газове 

32.99.30 Матеріалів • Вироби з волосся людини, волосу тварин; 

подібні вироби з текстильних # 

32.99.30-00.00 Матеріалів • Вироби з волосся людини, волосу тварин; 

подібні вироби з текстильних # 

32.99.42 Матеріалів • Частини запальничок; сплави пірофорні; вироби 

з горючих # 
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32.99.42-10.00 Матеріалів • Фероцерій, сплави пірофорні, вироби з горючих 

#, н. в. і. у. 

32.99.59-30.00 Матеріалів • Вироби з # тваринного походження для 

художнього різьблення, таких як кістка слонова 
(бивні), кістка, панцир черепаховий, роги оленів 

та інших тварин, корали, перламутр 

33.12.29-10.00 Матеріалів • Ремонтування та технічне обслуговування 

верстатів для оброблення деревини, пробки, 

кістки, твердої ґуми та подібних твердих # 

33.20.29-70.00 Матеріалів • Монтування верстатів для обробляння дерева, 
пробки, кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих # 

13.96.16-50.00 Матеріалом • Ґноти, стрічки конвеєрні чи бельтинг текстильні 
(зокрема підсилені металом або іншим #) 

23.19.11-50.00 Матеріалом • Труби скляні необроблені (зокрема труби з 
умістом флуорисцентного матеріалу, доданого 

до маси), крім труб, покритих з внутрішньої 
частини флуорисцентним # 

23.91.11-30.00 Матеріалом • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення, армовані 
в'яжучим # із синтетичних або штучних смол, 

крім жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або подрібнювання 

23.91.11-40.00 Матеріалом • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення, неармовані 
в'яжучим # із синтетичних або штучних смол, 

крім жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або подрібнювання 

27.90.12-80.00 Матеріалом • Арматура ізолювальна, для електричних машин 

або устатковання (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки); трубки ізоляційні та з'єднувальні 
деталі з недорогоцінних металів, облицьовані 
ізоляційним # (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки) 

14.19.41 Матеріалу • Форми капелюшні, заготівки та ковпаки для 

капелюхів, пласкі та циліндричні, з фетру, 

напівфабрикати капелюшні, плетені чи 

виготовлені сполученням смужок з будь-якого # 

14.19.41-50.00 Матеріалу • Напівфабрикати капелюшні, плетені чи 

виготовлені сполученням смужок з будь-якого # 

(несформовані, без полів, без підкладки чи 

оздоблення) 

14.19.42 Матеріалу • Капелюхи та інші наголовні убори з фетру, 

плетені чи виготовлені сполученням смужок з 
будь-якого #, трикотажні або виготовлені з 
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мережива, чи іншого текстильного полотна в 

куску; сітки для волосся 

14.19.42-50.00 Матеріалу • Капелюхи та інші наголовні убори, плетені чи 

виготовлені сполученням смужок з будь-якого # 

14.19.42-70.00 Матеріалу • Капелюхи та інші наголовні убори, трикотажні 
або виготовлені з мережива, фетру чи іншого 

текстильного полотна в куску (але не у вигляді 
смужок); сітки для волосся з будь-якого # 

15.12.11 Матеріалу • Вироби шорно-сідельні та упряж для будь-яких 

тварин, з будь-якого # 

15.12.11-00.00 Матеріалу • Вироби шорно-сідельні та упряж для будь-яких 

тварин, з будь-якого # 

17.11.14 Матеріалу • Маса деревинна механічна; маса деревинна 

напівхімічна; маса з іншого волокнистого 

целюлозного #, ніж деревний 

17.11.14-00.00 Матеріалу • Маса деревинна механічна; маса деревинна 

напівхімічна; маса з іншого волокнистого 

целюлозного #, ніж деревний 

22.29.29-50.00 Матеріалу • Вироби пластмасові, інші, виготовлені з 
листового # 

23.13.11-10.00 Матеріалу • Банки скляні для консервування, заглушки, 

накривки та інші затички (зокрема заглушки та 

затички з будь-якого #, що входить до складу 

вмістини для якої їх призначено) 

23.19.11-50.00 Матеріалу • Труби скляні необроблені (зокрема труби з 
умістом флуорисцентного #, доданого до маси), 

крім труб, покритих з внутрішньої частини 

флуорисцентним матеріалом 

25.11.23-50.00 Матеріалу • Конструкції, виготовлені з листового #, інші 

25.93.15 Матеріалу • Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди з 
покривом або з осердям із флюсового # 

26.70.21 Матеріалу • Листи та пластини з поляризаційного #; лінзи, 

призми, дзеркала й інші оптичні елементи (крім 

елементів з оптично необробленого скла), 

оправлені чи неоправлені, не до камер, 

проекторів, фотозбільшувачів чи 

фотозменшувачів 

26.70.21-55.00 Матеріалу • Лінзи, призми, дзеркала оправлені, виготовлені з 
будь-якого #, н. в. і. у. 

26.70.21-70.00 Матеріалу • Лінзи до об'єктивів оправлені, з будь-якого # 

(крім призначених для камер, проекторів або 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів) 

26.70.21-80.00 Матеріалу • Листи та пластини з поляризаційного # 
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неоправлені; фільтри оправлені, виготовлені з 
будь-якого матеріалу 

26.70.21-80.00 Матеріалу • Листи та пластини з поляризаційного матеріалу 

неоправлені; фільтри оправлені, виготовлені з 
будь-якого # 

28.41.11 Матеріалу • Верстати для обробляння металу видаленням 

частини # за допомогою лазера, ультразвуку та 
подібним способом 

28.41.11-10.00 Матеріалу • Верстати для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини #, що працюють з 
використанням лазерного чи іншого світлового 

або фотонного випромінювання 

28.41.11-30.00 Матеріалу • Верстати для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини #, що працюють з 
використанням ультразвукових процесів 

28.41.11-50.00 Матеріалу • Верстати для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини #, що працюють з 
використанням електророзрядних процесів 

28.41.11-70.00 Матеріалу • Верстати для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини #, що працюють з 
використанням електрохімічних, електронно-

променевих, іонно-променевих або 

плазмодугових процесів 

28.41.11-80.00 Матеріалу • Верстати для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини #, що працюють з 
використанням ультразвукових процесів, для 

виробництва напівпровідникових приладів або 

електронних інтегрованих схем 

28.41.34 Матеріалу • Верстати для обробляння металу, 

металокераміки та керметів без видалення #, н. 

в. і. у. 

28.99.20-40.00 Матеріалу • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва напівпровідникових 

приладів або електронних інтегрованих схем 

(крім верстатів для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини #, що працюють 

з використанням ультразвукових процесів) 

32.50.41 Матеріалу • Лінзи контактні; лінзи до окулярів з будь-якого 

# 

32.99.12 Матеріалу • Ручки кулькові; ручки та маркери з 
наконечником з повсті чи іншого поруватого #; 

олівці механічні цангові чи ґвинтові 

32.99.12-30.00 Матеріалу • Ручки та маркери з наконечником з повсті чи 

іншого поруватого # 
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23.14.12 Мати • Тканини тонкі (вуалі), сітки, #, матраци, панелі 
та інші вироби зі скловолокна, крім тканих 

склотканин 

23.14.12-10.00 Мати • # зі скловолокна (зокрема зі скловати) 

23.11.12-30.00 Матове • Флоат-скло листове неармоване та скло з 
пошліфованою або полірованою поверхнею 

забарвлене на всій масі, #, накладне, або тільки з 
полірованою поверхнею, крім скла 
оранжерейного листового 

13.92.22 Матраци • Брезенти, навіси й тенти, вітрила для човнів, 

дощок для віндсерфінгу чи наземних вітрильних 

апаратів, намети та спорядження для кемпінгів 

(зокрема надувні #) 

13.92.22-70.00 Матраци • # надувні та інше спорядження для кемпінгів 

(крім навісів для причепних будиночків, 

наметів, спальних мішків) 

23.14.12 Матраци • Тканини тонкі (вуалі), сітки, мати, #, панелі та 
інші вироби зі скловолокна, крім тканих 

склотканин 

23.14.12-50.00 Матраци • Полотно зі скловати неткане, повсть, # та плити 

31.03 Матраци • # 

31.03.1 Матраци • # 

31.03.12 Матраци • #, крім матрацових каркасів 

31.03.12-30.00 Матраци • # з губчастої ґуми (зокрема з металевим 

каркасом), крім водяних матраців, надувних 

матраців 

31.03.12-50.00 Матраци • # з губчастої пластмаси (зокрема з металевим 

каркасом), крім водяних матраців, надувних 

матраців 

31.03.12-70.00 Матраци • # пружинні (крім матраців з губчастої ґуми чи 

пластмаси) 

31.03.12-90.00 Матраци • # (крім матраців пружинних, з губчастої ґуми чи 

пластмаси) 

31.03.9 Матраців • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

31.03.12-30.00 Матраців • Матраци з губчастої ґуми (зокрема з металевим 

каркасом), крім водяних #, надувних матраців 

31.03.12-30.00 Матраців • Матраци з губчастої ґуми (зокрема з металевим 

каркасом), крім водяних матраців, надувних # 

31.03.12-50.00 Матраців • Матраци з губчастої пластмаси (зокрема з 
металевим каркасом), крім водяних #, надувних 

матраців 
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31.03.12-50.00 Матраців • Матраци з губчастої пластмаси (зокрема з 
металевим каркасом), крім водяних матраців, 

надувних # 

31.03.12-70.00 Матраців • Матраци пружинні (крім # з губчастої ґуми чи 

пластмаси) 

31.03.12-90.00 Матраців • Матраци (крім # пружинних, з губчастої ґуми чи 

пластмаси) 

31.03.99 Матраців • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

31.03.99-00.00 Матраців • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

25.99.29-25.00 Матрацні • Вироби готові із залізного чи сталевого дроту; 

силки, капкани й подібні вироби, дротяна 
обв'язка для фуражу, носові кільця для тварин, # 

гачки, гаки для м'яса, підвіски 

ринви/водостічного жолоба, корзини для паперу 

(крім дротових каркасів для абажурів) 

31.03.12 Матрацових • Матраци, крім # каркасів 

31.09.12-30.00 Матрацових • Меблі дерев'яні до спалень (крім фурнітури до 

шаф, убудовуваних у стіни, # каркасів, ламп і 
освітлювальної арматури, дзеркал-стояків, 

сидінь) 

31.03.11 Матрацові • Каркаси # 

31.03.11-00.00 Матрацові • Каркаси # 

26.80.13 Матриці • Носії для запису, інші, зокрема # та форми для 

виготовлювання дисків 

26.80.13-00.00 Матриці • Носії для запису, інші, зокрема # та форми для 

виготовлювання дисків 

26.12.10-80.00 Матриць • Схеми пасивні (зокрема схеми з резисторів і/або 

конденсаторів), крім # безкорпусних резисторів; 

матриць безкорпусних конденсаторів; схем, що 

мають активні складники; гібридних схем 

26.12.10-80.00 Матриць • Схеми пасивні (зокрема схеми з резисторів і/або 

конденсаторів), крім матриць безкорпусних 

резисторів; # безкорпусних конденсаторів; схем, 

що мають активні складники; гібридних схем 

28.15.25 Маховики • # та шківи (зокрема багатошківні блоки) 

28.15.25-00.00 Маховики • # та шківи (зокрема багатошківні блоки) 

29.31.21 Маховики • Свічки запалювання; магнето- запалювання; 

генератори постійного струму 

магнітоелектричні; # магнітні; розподільники; 

котушки запалювання 

29.31.21-50.00 Маховики • Магнето-запалювання, генератори постійного 

струму магнітоелектричні та # магнітні 
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28.15.39-50.00 Маховиків • Частини трансмісій, кулачкових і колінчастих 

валів, вальниць/підшипників ковзання до валів, 

зубчастих коліс, ходових кулькових і роликових 

ґвинтів, коробок передач, гідротрансформаторів, 

#, шківів, муфт і муфт зчеплення валів, 

універсальних муфт 

13.30.12-80.00 Махрових • Вибілювання # тканин на рушники й подібних 

махрових тканин (крім полотен текстильних з 
прошивним ворсом) 

13.30.12-80.00 Махрових • Вибілювання махрових тканин на рушники й 

подібних # тканин (крім полотен текстильних з 
прошивним ворсом) 

13.30.14-80.00 Махрових • Нанесення малюнків на # тканинах на рушники 

та на подібних махрових полотнах (крім 

текстильних полотен з прошивним ворсом) 

13.30.14-80.00 Махрових • Нанесення малюнків на махрових тканинах на 
рушники та на подібних # полотнах (крім 

текстильних полотен з прошивним ворсом) 

13.30.19-80.00 Махрових • Обробляння кінцеве (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) # тканин на 

рушники й подібних махрових полотен (крім 

текстильних полотен з прошивним ворсом) 

13.30.19-80.00 Махрових • Обробляння кінцеве (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) махрових 

тканин на рушники й подібних # полотен (крім 

текстильних полотен з прошивним ворсом) 

13.92.14-30.00 Махрових • Білизна туалетна та кухонна, з # тканин на 

рушники й подібного махрового полотна, з 
бавовни 

13.92.14-50.00 Махрових • Білизна туалетна та кухонна, з текстилю (крім # 

тканин на рушники й подібного махрового 

полотна з бавовни) 

13.92.14-30.00 Махрового • Білизна туалетна та кухонна, з махрових тканин 

на рушники й подібного # полотна, з бавовни 

10.72.19-10.00 Маца • # 

13.96.16-80.00 Машин • Полотна текстильні та повсть до # для 

виробництва паперу й подібних машин (зокрема 

для виробництва целюлози чи асбестоцементу) 

13.96.16-80.00 Машин • Полотна текстильні та повсть до машин для 

виробництва паперу й подібних # (зокрема для 

виробництва целюлози чи асбестоцементу) 

22.11.14 Машин • Шини до сільськогосподарських #; шини 

пневматичні ґумові нові, інші 
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22.11.14-00.00 Машин • Шини до сільськогосподарських #; шини 

пневматичні ґумові нові, інші 

22.11.20-50.00 Машин • Шини ґумові з відновленим протектором до 

автобусів і вантажних # 

22.29.91-10.00 Машин • Виготовляння пластмасових деталей до # і 
механічних пристроїв, крім поршневих двигунів 

внутрішнього згоряння, газових турбін 

22.29.91-93.00 Машин • Виготовляння пластмасових деталей до 

електричних # і устатковання, апаратури для 

записування та відтворювання звуку, апаратури 

для записування й відтворювання зображення та 
звуку на телебаченні 

23.43.1 Машин • Ізолятори електричні керамічні; арматура 
ізолювальна керамічна до електричних #, 

устатковання чи приладдя 

23.43.10 Машин • Ізолятори електричні керамічні; арматура 
ізолювальна керамічна до електричних #, 

устатковання чи приладдя 

23.43.10-53.00 Машин • Арматура ізолювальна керамічна до 

електричних #, устатковання та приладдя до 

них, з умістом не менше ніж 80 мас. % оксидів 

металів 

23.43.10-55.00 Машин • Арматура ізолювальна керамічна до 

електричних #, устатковання та приладдя до них 

(крім арматури з умістом не менше ніж 80 мас. 
% оксидів металів) 

24.42.26-30.00 Машин • Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих 

профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких 

трубопроводів, труб і трубок, готових до 

використовування в конструкціях, частинах # 

або транспортних засобів чи в інших 

механізмах) 

24.42.26-50.00 Машин • Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім 

порожнистих профілів, фітингів до труб і 
трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, 

готових до використовування в конструкціях, 

частинах # або транспортних засобів чи в інших 

механізмах) 

24.54.10-10.00 Машин • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
кольорових металів, крім легких металів (крім 

деталей до локомотивів і рухомого складу, 

портальних лісовозів, вантажних #, обладнаних 

вантажопідіймальним або маніпуляційним 

устаткованням, сільськогосподарських і 
дорожніх котків, бульдозерів і подібних машин) 
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24.54.10-10.00 Машин • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
кольорових металів, крім легких металів (крім 

деталей до локомотивів і рухомого складу, 

портальних лісовозів, вантажних машин, 

обладнаних вантажопідіймальним або 

маніпуляційним устаткованням, 

сільськогосподарських і дорожніх котків, 

бульдозерів і подібних #) 

25 Машин • Вироби металеві, крім # і устатковання 

25.50.11-34.00 Машин • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, #, устатковання та механічних 

пристроїв, електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-34.00 Машин • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних # і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.11-56.00 Машин • Пресування холодне сталевих частин 

електричних # і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку 

25.50.11-58.00 Машин • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, #, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 
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звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-58.00 Машин • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних # і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.12-90.00 Машин • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, #, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.12-90.00 Машин • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних # і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.13-40.00 Машин • Формування з листового металу (сталі) частин 

електричних # і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку 

25.50.13-70.00 Машин • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, #, 
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устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 

складаних металевих конструкцій 

25.50.13-70.00 Машин • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних # і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 

складаних металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Машин • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, #, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних з кольорових металів 

25.50.20-80.00 Машин • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних # і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних з кольорових металів 

25.62.10-09.00 Машин • Обробляння токарне металевих деталей 

електричних # і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, телевізійної відео- та 
звукозаписувальної й відтворювальної 
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апаратури 

25.73.60-43.00 Машин • Ножі та різальні пластини до металообробчих # 

або механізмів 

25.73.60-45.00 Машин • Ножі та різальні пластини до деревообробчих # 

або механізмів 

25.73.60-53.00 Машин • Ножі дискові та різальні пластини до кухонних 

приладів або #, використовуваних у харчовій 

промисловості 

25.73.60-55.00 Машин • Ножі та різальні пластини до кухонних приладів 

або #, використовуваних у харчовій 

промисловості (крім дискових ножів) 

25.73.60-63.00 Машин • Ножі та різальні пластини до #, застосовуваних у 

сільському господарстві (крім ножів до плугів і 
дисків до борен) 

25.73.60-65.00 Машин • Ножі та різальні пластини до # або механічних 

пристроїв 

25.93.13-13.00 Машин • Стрічки неперервні для # з дротяної тканини із 
заліза чи сталі 

25.93.13-15.00 Машин • Тканина дротяна із заліза чи сталі (крім стрічок 

неперервних до #) 

26.12.2 Машин • Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та 

подібні карти до # автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20 Машин • Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та 

подібні карти до # автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20-00.00 Машин • Карти звукові, відеокарти, мережеві карти та 

подібні карти до # автоматичного обробляння 

інформації 

26.20.3 Машин • Блоки # автоматичного обробляння інформації, 
інші 

26.20.4 Машин • Частини та приладдя до обчислювальних # 

26.20.16-40.00 Машин • Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, 

які можна під'єднати до автоматичних # для 

обробляння даних або до мережі (крім машин 

для друку, які друкують за допомогою пластин, 

барабанів та інших складників, а також машин, 

які виконують дві чи більше функції: 
друкування, копіювання чи факсимільне 
передавання) 

26.20.16-40.00 Машин • Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, 

які можна під'єднати до автоматичних машин 

для обробляння даних або до мережі (крім # для 
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друку, які друкують за допомогою пластин, 

барабанів та інших складників, а також машин, 

які виконують дві чи більше функції: 
друкування, копіювання чи факсимільне 
передавання) 

26.20.16-40.00 Машин • Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, 

які можна під'єднати до автоматичних машин 

для обробляння даних або до мережі (крім 

машин для друку, які друкують за допомогою 

пластин, барабанів та інших складників, а також 

#, які виконують дві чи більше функції: 
друкування, копіювання чи факсимільне 
передавання) 

26.20.30 Машин • Блоки # автоматичного обробляння інформації, 
інші 

26.20.30-00.00 Машин • Блоки # автоматичного обробляння інформації, 
інші 

26.20.40 Машин • Частини та приладдя до обчислювальних # 

26.20.40-0000 Машин • Частини та приладдя до обчислювальних # 

26.51.20-80.00 Машин • Радіоапаратура дистанційного керування 

(зокрема для суден, безпілотних літаків, ракет, 
реактивних снарядів, іграшок, моделей суден і 
літаків, #, для детонації мін) 

26.51.62-10.00 Машин • Машини та пристрої електронні для 

випробовування механічних властивостей 

металів (крім # і пристроїв металографічних, 

інструментів для виявляння вад) 

26.51.85-20.00 Машин • Частини та приладдя до інструментів, приладів і 
# підкатегорії 26.51.66 

26.70.23-30.00 Машин • Лазери (крім лазерних діодів, # і пристроїв, 

об'єднаних з лазерами) 

27.11.50-40.00 Машин • Джерела живлення до апаратури зв'язку, 

автоматичних # для обробляння даних і 
пристроїв до них 

27.33.14-30.00 Машин • Арматура ізолювальна пластмасова, до 

електричних #, пристроїв, устатковання (крім 

електричних ізоляторів) 

27.90.12 Машин • Ізолятори електричні; арматура ізолювальна для 

електричних # або устатковання; трубки 

ізоляційні 

27.90.12-80.00 Машин • Арматура ізолювальна, для електричних # або 

устатковання (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки); трубки ізоляційні та з'єднувальні 
деталі з недорогоцінних металів, облицьовані 
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ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі 
скла чи кераміки) 

27.90.31-99.00 Машин • Машини й апарати для зварювання (крім # і 
апаратів для зварювання опором пластмас, для 

дугового чи плазмодугового зварювання, для 

термообробляння металів) 

27.90.32 Машин • Частини електричних # і апаратів для паяння 

м'якими та твердими припоями чи зварювання, 

електричних машин і апаратів для гарячого 

напилення металів або металокераміки 

27.90.32 Машин • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння м'якими та твердими припоями чи 

зварювання, електричних # і апаратів для 

гарячого напилення металів або металокераміки 

27.90.32-00.00 Машин • Частини електричних # і апаратів для паяння 

м'якими та твердими припоями чи зварювання, 

електричних машин і апаратів для гарячого 

напилення металів або металокераміки 

27.90.32-00.00 Машин • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння м'якими та твердими припоями чи 

зварювання, електричних # і апаратів для 

гарячого напилення металів або металокераміки 

27.90.33 Машин • Частини іншого електричного устатковання, 

електричні частини # і апаратів, н. в. і. у. 

27.90.33-70.00 Машин • Частини спеціалізованих електричних # і 
апаратури, н. в. і. у. 

27.90.33-90.00 Машин • Частини електричних # чи апаратури, н. в. і. у. 

28.15.24-50.00 Машин • Коробки передач та інші пристрої перемикання 

швидкості до #, наземних або водних 

транспортних засобів (крім зубчастих коліс і 
зубчастих передач) 

28.22.14-70.00 Машин • Машини та механізми підіймальні, інші (крім 

мостових, баштових, перевантажувальних, 

козлових, портальних кранів або стрілових 

кранів на опорі, пересувних підіймальних ферм 

або портальних навантажувачів, самохідних #) 

28.22.19-30.00 Машин • Частини # і устатковання підкатегорій 28.22.11, 

28.22.12, 28.22.13, 28.22.16, 28.22.17, 28.22.18 і 
підтипів 28.22.15-13.00 - 28.22.15-50.00 (крім 

частин ліфтів, скіпових підіймачів і ескалаторів) 

28.23.9 Машин • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і бухгалтерських #; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних машин і устатковання 

(крім комп'ютерів і периферійних пристроїв) 
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28.23.9 Машин • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і бухгалтерських машин; 

роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних # і устатковання (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.23.24 Машин • Частини та приладдя до друкарських і лічильних 

# 

28.23.24-00.00 Машин • Частини та приладдя до друкарських і лічильних 

# 

28.23.91 Машин • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і бухгалтерських # (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.23.91-00.00 Машин • Послуги щодо виробництва 

конторських/офісних і бухгалтерських # (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.23.99 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних # і устатковання (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.23.99-00.00 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних # і устатковання (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.25.30-80.00 Машин • Частини #, промислового чи лабораторного 

устатковання, з електричним чи неелектричним 

нагріванням, для обробляння матеріалів 

зміненням температури, і неелектричних 

безінерційних та ємнісних водонагрівників, н. в. 

і. у. 

28.29.8 Машин • Частини інших # і устатковання загальної 
призначеності, н. в. і. у. 

28.29.9 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # загальної призначеності, н. в. і. у. 

28.29.70-20.00 Машин • Пальники газові з дуттям, ручні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи зварювання 

(крім # електричних, лазерних, іншого 

світлового чи фотонного випромінювання, 

магнітноімпульсних або плазмодугових) 

28.29.70-90.00 Машин • Машини й апарати для паяння м'якими та 
твердими припоями, зварювання чи для 

поверхневого термообробляння (крім ручних 

газових пальників з дуттям і електричних # і 
апаратів) 

28.29.82 Машин • Частини центрифуг; частини # і апаратів для 

фільтрування чи очищування рідин або газів 

28.29.82-50.00 Машин • Частини # і апаратів для фільтрування чи 
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очищування рідин або газів (крім центрифуг і 
відцентрових сушарок) 

28.29.83 Машин • Частини каландрів або інших валкових #; 

частини машин для розбризкування, частини ваг 
і зважувальних машин 

28.29.83 Машин • Частини каландрів або інших валкових машин; 

частини # для розбризкування, частини ваг і 
зважувальних машин 

28.29.83 Машин • Частини каландрів або інших валкових машин; 

частини машин для розбризкування, частини ваг 
і зважувальних # 

28.29.83-13.00 Машин • Циліндри до каландрів або інших валкових # 

(крім призначених для обробляння металів або 

скла) 

28.29.83-15.00 Машин • Частини каландрів або інших валкових # (крім 

призначених для обробляння металів або скла, і 
крім циліндрів) 

28.29.85 Машин • Частини посудомийних # і машин для миття, 

наповнювання, пакування та загортання 

28.29.85 Машин • Частини посудомийних машин і # для миття, 

наповнювання, пакування та загортання 

28.29.85-10.00 Машин • Частини посудомийних # 

28.29.85-20.00 Машин • Частини # для миття, наповнювання, пакування 

та загортання 

28.29.86 Машин • Частини # і апаратів неелектричних для паяння 

м'якими та твердими припоями чи зварювання; 

машин і пристроїв для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.86 Машин • Частини машин і апаратів неелектричних для 

паяння м'якими та твердими припоями чи 

зварювання; # і пристроїв для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.86-00.00 Машин • Частини # і апаратів неелектричних для паяння 

м'якими та твердими припоями чи зварювання; 

машин і пристроїв для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.86-00.00 Машин • Частини машин і апаратів неелектричних для 

паяння м'якими та твердими припоями чи 

зварювання; # і пристроїв для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.99 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # загальної призначеності, н. в. і. у. 

28.29.99-00.00 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва 
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інших # загальної призначеності, н. в. і. у. 

28.30.9 Машин • Частини # і устатковання для сільського 

господарства; роботи субпідрядні як частина 

виробництва машин для сільського та лісового 

господарства 

28.30.9 Машин • Частини машин і устатковання для сільського 

господарства; роботи субпідрядні як частина 

виробництва # для сільського та лісового 

господарства 

28.30.54-80.00 Машин • Машини для збирання коренеплодів або 

бульбоплодів (крім картоплекопачів і 
картоплезбиральних #, гичкорізів і 
бурякозбиральних машин) 

28.30.54-80.00 Машин • Машини для збирання коренеплодів або 

бульбоплодів (крім картоплекопачів і 
картоплезбиральних машин, гичкорізів і 
бурякозбиральних #) 

28.30.59-90.00 Машин • Машини збиральні (крім зернозбиральних 

комбайнів, # для збирання коренеплодів або 

бульбоплодів, силосозбиральних комбайнів і 
комбайнів для збирання винограду) 

28.30.91 Машин • Частини # для збирання й обмолоту врожаю, н. 

в. і. у. 

28.30.91-00.00 Машин • Частини # для збирання й обмолоту врожаю, н. 

в. і. у. 

28.30.92 Машин • Частини # для підготовляння та обробляння 

ґрунту 

28.30.92-00.00 Машин • Частини # для підготовляння та обробляння 

ґрунту 

28.30.93 Машин • Частини інших сільськогосподарських # 

28.30.93-30.00 Машин • Частини # для птахівництва й інкубаторів та 
брудерів для свійської птиці 

28.30.93-80.00 Машин • Частини # підкатегорій 28.30.83, 28.30.84, 

28.30.85 та підтипу 28.30.86-50.00, н. в. і. у. 

28.30.94 Машин • Частини # для доїння та обробляння чи 

переробляння молока, н. в. і. у. 

28.30.94-00.00 Машин • Частини # для доїння та обробляння чи 

переробляння молока, н. в. і. у. 

28.30.99 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сільськогосподарських і лісогосподарських # 

28.30.99-00.00 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

сільськогосподарських і лісогосподарських # 
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28.41.9 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
верстатів для обробляння металу 

28.41.31-40.00 Машин • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні та правильні для обробляння 

металу, з числовим програмним керуванням 

(зокрема преси), крім # для обробляння виробів 

з листового металу 

28.41.31-80.00 Машин • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні та правильні для обробляння 

металу, без числового програмного керування 

(зокрема преси), крім # для обробляння виробів 

з листового металу 

28.41.99 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
верстатів для обробляння металу 

28.41.99-00.00 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
верстатів для обробляння металу 

28.91.9 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

для металургійної промисловості 

28.91.12 Машин • Частини # і устатковання для металургійної 
промисловості; частини прокатних станів 

28.91.12-30.00 Машин • Частини конвертерів, ливарних ковшів, 

виливниць і ливарних #, призначених для 

використання в металургії чи ливарному 

виробництві 

28.91.99 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

для металургійної промисловості 

28.91.99-00.00 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

для металургійної промисловості 

28.92.6 Машин • Частини # і устатковання для гірничих робіт, 
робіт у кар'єрі та для будівництва 

28.92.9 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для гірничих робіт, робіт у кар'єрі 
та для будівництва 

28.92.40-30.00 Машин • Машини для сортування, просіювання, 

сепарування, промивання; машини для 

подрібнювання, розмелювання, змішування, 

перемішування (крім бетономішалок та 
розчинозмішувачів, # для змішування 

мінеральних речовин з бітумом) 

28.92.61 Машин • Частини бурильних, прохідницьких і 
землерийних #; частини кранів 

28.92.61-30.00 Машин • Частини бурильних або прохідницьких # 

28.92.61-50.00 Машин • Частини землерийних #, суднових дерик-кранів, 
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кранів, підіймальних пересувних ферм, крім 

ковшів, лопаток, захватів, черпаків, відвалів 

(усіх типів устатковання для будівництва), 

частин бурильних або прохідницьких машин 

28.92.61-50.00 Машин • Частини землерийних машин, суднових дерик-

кранів, кранів, підіймальних пересувних ферм, 

крім ковшів, лопаток, захватів, черпаків, відвалів 

(усіх типів устатковання для будівництва), 

частин бурильних або прохідницьких # 

28.92.62 Машин • Частини # і устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, каміння, руд та інших 

мінеральних речовин 

28.92.62-00.00 Машин • Частини # і устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, каміння, руд та інших 

мінеральних речовин 

28.92.99 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для гірничих робіт, робіт у кар'єрі 
та для будівництва 

28.92.99-00.00 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для гірничих робіт, робіт у кар'єрі 
та для будівництва 

28.93.3 Машин • Частини # і устатковання для виробництва 

харчових продуктів і напоїв, для переробляння 

тютюну 

28.93.9 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для виробництва харчових 

продуктів і напоїв, для переробляння тютюну 

28.93.31 Машин • Частини # і устатковання для виробництва 

напоїв 

28.93.31-00.00 Машин • Частини # і устатковання для виробництва 

напоїв 

28.93.32 Машин • Частини # і устатковання для виробництва 

харчових продуктів 

28.93.32-00.00 Машин • Частини # і устатковання для виробництва 

харчових продуктів 

28.93.33 Машин • Частини # і устатковання для підготування й 

обробляння тютюну 

28.93.33-00.00 Машин • Частини # і устатковання для підготування й 

обробляння тютюну 

28.93.34 Машин • Частини # для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, зерна або сухих бобових 
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культур 

28.93.34-00.00 Машин • Частини # для очищування, сортування чи 

калібрування насіння, зерна або сухих бобових 

культур 

28.93.99 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для виробництва харчових 

продуктів і напоїв, для переробляння тютюну 

28.93.99-00.00 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для виробництва харчових 

продуктів і напоїв, для переробляння тютюну 

28.94.5 Машин • Частини та приладдя # для плетіння й прядіння 

та машин і устатковання для інших операцій 

текстильного, швейного та шкіряного 

виробництва 

28.94.5 Машин • Частини та приладдя машин для плетіння й 

прядіння та # і устатковання для інших операцій 

текстильного, швейного та шкіряного 

виробництва 

28.94.9 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для текстильного, швейного та 
шкіряного виробництва 

28.94.15-10.00 Машин • Устатковання допоміжне для # підкатегорій 

28.94.11, 28.94.12, 28.94.13, 28.94.14 

28.94.15-30.00 Машин • Машини для друкування на текстильних 

матеріалах (крім # офсетного, флексографічного, 

високого друку та глибокого друку) 

28.94.21-30.00 Машин • Машини прасувальні та преси (зокрема преси 

для термофіксації матеріалів, крім 

каландрувальних #) 

28.94.21-50.00 Машин • Машини для промивання, вибілювання чи 

фарбування (зокрема преси для віджимання та 

каландри, барабани); крім пральних побутових # 

і машин для пралень 

28.94.21-50.00 Машин • Машини для промивання, вибілювання чи 

фарбування (зокрема преси для віджимання та 

каландри, барабани); крім пральних побутових 

машин і # для пралень 

28.94.24 Машин • Машини швейні, крім брошурувальних # і 
побутових швейних машин 

28.94.24 Машин • Машини швейні, крім брошурувальних машин і 
побутових швейних # 

28.94.24-30.00 Машин • Машини швейні промислові автоматичні (крім 

брошурувальних #) 
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28.94.24-50.00 Машин • Машини швейні промислові, інші (крім 

брошурувальних #, автоматичних машин) 

28.94.24-50.00 Машин • Машини швейні промислові, інші (крім 

брошурувальних машин, автоматичних #) 

28.94.30-50.00 Машин • Машини й устатковання для виробництва чи 

ремонтування взуття (зокрема машини для 

вирівнювання деталей, для розрізання шкіри на 
форми, машини перфорувальні та для 

проколювання), крім швейних # 

28.94.51 Машин • Частини та приладдя # для плетіння та прядіння 

28.94.51-10.00 Машин • Частини # підкатегорій 28.94.11, 28.94.12 або 

їхніх допоміжних пристроїв 

28.94.51-70.00 Машин • Частини # підкатегорії 28.94.14 і пристрої до них 

або їхніх допоміжних пристроїв 

28.94.52 Машин • Частини # і устатковання для інших операцій 

текстильного, швейного та шкіряного 

виробництва 

28.94.52-10.00 Машин • Частини побутових пральних # і машин для 

пралень (зокрема для машин, призначених як 

для прання, так і для сушіння) 

28.94.52-10.00 Машин • Частини побутових пральних машин і # для 

пралень (зокрема для машин, призначених як 

для прання, так і для сушіння) 

28.94.52-10.00 Машин • Частини побутових пральних машин і машин 

для пралень (зокрема для #, призначених як для 

прання, так і для сушіння) 

28.94.52-20.00 Машин • Частини # підтипів 28.94.21-30.00 - 28.94.21-

80.00, 28.94.22-50.00, 28.94.22-70.00 

28.94.52-30.00 Машин • Голки до швейних # 

28.94.52-50.00 Машин • Фурнітура, основи та накривки до швейних # і 
їхні частини 

28.94.52-70.00 Машин • Частини промислових швейних # (крім голок, 

фурнітури, основ і накривок і їхніх частин) 

28.94.52-80.00 Машин • Частини # і устатковання для підготовляння, 

дублення й обробляння шкіри чи шкури, або для 

виробництва чи ремонтування взуття (крім 

швейних машин) 

28.94.52-80.00 Машин • Частини машин і устатковання для 

підготовляння, дублення й обробляння шкіри чи 

шкури, або для виробництва чи ремонтування 

взуття (крім швейних #) 

28.94.99 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
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устатковання для текстильного, швейного та 
шкіряного виробництва 

28.94.99-00.00 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для текстильного, швейного та 
шкіряного виробництва 

28.95.9 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для виробництва паперу та 
картону 

28.95.11-60.00 Машин • Машини для виробництва картонних коробок, 

ящиків, труб, барабанів або подібної тари з 
паперу та картону (крім # для формування 

виробів) 

28.95.12 Машин • Частини # для виробництва паперу та картону 

28.95.12-30.00 Машин • Частини # і устатковання для виробництва маси 

з волокнистих целюлозних матеріалів 

28.95.12-50.00 Машин • Частини # і устатковання підтипів 28.95.11-13.00 

- 28.95.11-17.00, машин для виробництва та 
кінцевого обробляння паперу чи картону, н. в. і. 
у. 

28.95.12-50.00 Машин • Частини машин і устатковання підтипів 

28.95.11-13.00 - 28.95.11-17.00, # для 

виробництва та кінцевого обробляння паперу чи 

картону, н. в. і. у. 

28.95.12-70.00 Машин • Частини різальних #, машин для виготовляння 

сумок, мішків, конвертів, картонних коробок, 

ящиків, труб, барабанів або подібної тари з 
паперу та картону, машин для формування 

виробів з паперу, волокнистої маси й картону 

28.95.12-70.00 Машин • Частини різальних машин, # для виготовляння 

сумок, мішків, конвертів, картонних коробок, 

ящиків, труб, барабанів або подібної тари з 
паперу та картону, машин для формування 

виробів з паперу, волокнистої маси й картону 

28.95.12-70.00 Машин • Частини різальних машин, машин для 

виготовляння сумок, мішків, конвертів, 

картонних коробок, ящиків, труб, барабанів або 

подібної тари з паперу та картону, # для 

формування виробів з паперу, волокнистої маси 

й картону 

28.95.99 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для виробництва паперу та 
картону 

28.95.99-00.00 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для виробництва паперу та 
картону 
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28.96.2 Машин • Частини # і устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми чи для виробництва виробів з 
цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.9 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для виробництва пластмаси та 

ґуми 

28.96.10-84.00 Машин • Машини для виробництва поруватих матеріалів 

(крім # для обробляння реакцієздатних смол) 

28.96.20 Машин • Частини # і устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми чи для виробництва виробів з 
цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.20-00.00 Машин • Частини # і устатковання для обробляння 

пластмаси та ґуми чи для виробництва виробів з 
цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.99 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для виробництва пластмаси та 

ґуми 

28.96.99-00.00 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
устатковання для виробництва пластмаси та 

ґуми 

28.99.4 Машин • Частини друкарських і палітурних # та 
устатковання 

28.99.5 Машин • Частини # і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і пласких 

дисплеїв; частини інших машин і устатковання 

спеціальної призначеності 

28.99.5 Машин • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і пласких 

дисплеїв; частини інших # і устатковання 

спеціальної призначеності 

28.99.9 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # і устатковання спеціальної 
призначеності, н. в. і. у. 

28.99.11-50.00 Машин • Машини швейні/швацькі, проволокошвейні та 
скобозшивачі для книг, зокрема для 

виготовляння картонних коробок чи подібних 

виробів (крім # для скріплення (степлери) для 

конторського/офісного застосування, для 

виготовляння картонних коробок) 

28.99.13 Машин • Машини для офсетного друку, крім # 

конторського/офісного типу 
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28.99.14 Машин • Машини й устатковання друкарські, інші, крім # 

і устатковання конторського/офісного типу 

28.99.14-10.00 Машин • Машини для високого друку рулонні (крім # для 

флексографічного друку) 

28.99.14-90.00 Машин • Машини й устатковання друкарські, інші (крім # 

і устатковання конторського/офісного типу), н. 

в. і. у. 

28.99.40 Машин • Частини друкарських і палітурних # та 
устатковання 

28.99.40-00.00 Машин • Частини друкарських і палітурних # та 
устатковання 

28.99.51 Машин • Частини # і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і пласких 

дисплеїв 

28.99.51-00.00 Машин • Частини # і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і пласких 

дисплеїв 

28.99.52 Машин • Частини інших # і устатковання спеціальної 
призначеності 

28.99.52-80.00 Машин • Частини # та устатковання підтипів 28.49.12-

87.00, 28.92.30-90.00, 28.93.17-80.00, 28.99.39-

05.00, 28.99.39-15.00, 28.99.39-25.00, 28.99.39-

35.00, 28.99.39-40.00, 28.99.39-50.00, 28.99.39-

55.00 

28.99.99 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # і устатковання спеціальної 
призначеності, н. в. і. у. 

28.99.99-00.00 Машин • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # і устатковання спеціальної 
призначеності, н. в. і. у. 

29.32.30-61.00 Машин • Радіатори до тягачів, легкових автомобілів, 

вантажівок, автокранів, пожежних #, 

автобетономішалок, прибиральних машин, 

автомобілів для поливання вулиць, пересувних 

майстерень, автомобілів радіологічних загонів; 

їхні частини 

29.32.30-61.00 Машин • Радіатори до тягачів, легкових автомобілів, 

вантажівок, автокранів, пожежних машин, 

автобетономішалок, прибиральних #, 

автомобілів для поливання вулиць, пересувних 

майстерень, автомобілів радіологічних загонів; 



стор. 1549 з 1807  

їхні частини 

32.91.19-70.00 Машин • Щітки, що є частинами механізмів, приладів або 

транспортних засобів (крім # дорожніх 

підмітально-прибиральних) 

33 Машин • Послуги щодо ремонтування та монтування # і 
устатковання 

33.1 Машин • Ремонтування металевих виробів, # і 
устатковання 

33.2 Машин • Монтування # і устатковання промислової 
призначеності 

33.12 Машин • Ремонтування # 

33.12.1 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # 

загальної призначеності 

33.12.2 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
устатковання спеціальної призначеності 

33.12.16 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування 

конторських/офісних # та устатковання (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

33.12.16-00.00 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування 

конторських/офісних # та устатковання (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

33.12.19 Машин • Послуги щодо ремонтування та технічного 

обслуговування інших # і устатковання 

загальної призначеності, н. в. і. у. 

33.12.19-00.00 Машин • Послуги щодо ремонтування та технічного 

обслуговування інших # і устатковання 

загальної призначеності, н. в. і. у. 

33.12.21 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування 

сільськогосподарських і лісогосподарських # 

33.12.21-20.00 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування інших 

сільськогосподарських і лісогосподарських # 

33.12.22 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування 

металообробчих # і верстатів 

33.12.22-00.00 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування 

металообробчих # і верстатів 

33.12.23 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
устатковання для металургійної промисловості 

33.12.23-00.00 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
устатковання для металургійної промисловості 

33.12.24 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
устатковання для гірничих робіт, робіт у кар'єрі 
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та для будівництва 

33.12.24-00.00 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
устатковання для гірничих робіт, робіт у кар'єрі 
та для будівництва 

33.12.25 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # для 

виробництва харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

33.12.25-00.00 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # для 

виробництва харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

33.12.26 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
устатковання для текстильного, швейного та 
шкіряного виробництва 

33.12.26-00.00 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
устатковання для текстильного, 

швейного/швацького та шкіряного виробництва 

33.12.27 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
устатковання для виробництва паперу та 
картону 

33.12.27-00.00 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
устатковання для виробництва паперу та 
картону 

33.12.28 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
устатковання для виробництва пластмаси та 

ґуми 

33.12.28-00.00 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування # і 
устатковання для виробництва пластмаси та 

ґуми 

33.12.29 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування інших 

# і устатковання спеціальної призначеності 

33.12.29-90.00 Машин • Ремонтування та технічне обслуговування інших 

# і устатковання спеціальної призначеності, н. в. 

і. у. 

33.20 Машин • Монтування промислових # і устатковання 

33.20.1 Машин • Монтування металевих виробів, крім # і 
устатковання 

33.20.2 Машин • Монтування # і устатковання загальної 
призначеності 

33.20.3 Машин • Монтування # і устатковання спеціальної 
призначеності 

33.20.12 Машин • Монтування інших металевих виробів, крім # і 
устатковання 
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33.20.12-00.00 Машин • Монтування інших металевих виробів, крім # і 
устатковання 

33.20.21 Машин • Монтування конторських/офісних і 
бухгалтерських # 

33.20.21-00.00 Машин • Монтування конторських/офісних і 
бухгалтерських # 

33.20.29 Машин • Послуги щодо монтування інших # і 
устатковання загальної призначеності, н. в. і. у. 

33.20.29-60.00 Машин • Монтування # і апаратури загальної 
призначеності для зважування, фільтрування, 

дистилювання, пакування, наливання у пляшки, 

розбризкування, каландрів апаратів 

пароструминних і піскоструминних 

33.20.31 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

сільського господарства 

33.20.31-00.00 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

сільського господарства 

33.20.32 Машин • Монтування # і верстатів для обробляння металу 

33.20.32-00.00 Машин • Монтування # і верстатів для обробляння металу 

33.20.33 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

металургійної промисловості 

33.20.33-00.00 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

металургійної промисловості 

33.20.34 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

гірничих робіт 

33.20.34-00.00 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

гірничих робіт 

33.20.35 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

виробництва харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

33.20.35-00.00 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

виробництва харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

33.20.36 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

текстильного, швейного та шкіряного 

виробництва 

33.20.36-00.00 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

текстильного, швейного та шкіряного 

виробництва 

33.20.37 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

виробництва паперу та картону 
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33.20.37-00.00 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

виробництва паперу та картону 

33.20.38 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

виробництва пластмаси та ґуми 

33.20.38-00.00 Машин • Монтування промислових # і устатковання для 

виробництва пластмаси та ґуми 

33.20.39 Машин • Монтування інших # спеціальної призначеності 

33.20.39-00.00 Машин • Монтування інших # спеціальної призначеності 

33.20.41 Машин • Монтування професійних медичних #, 

прецизійних і оптичних приладів 

33.20.41-00.00 Машин • Монтування професійних медичних #, 

прецизійних і оптичних приладів 

28.94.15 Машинами • Устатковання допоміжне для використання з # 

для обробляння текстилю; машини для 

друкування на текстильних матеріалах 

31.01.11-10.00 Машинами • Столи креслярські конторські/офісні металеві 
(крім столів із закріплюваними на них # чи 

інструментами) 

15.12.19 Машинах • Вироби з натуральної чи композиційної шкіри 

інші (зокрема вироби, використовувані в # або 

механічних пристроях, чи для інших технічних 

цілей), н. в. і. у. 

15.12.19-30.00 Машинах • Вироби з натуральної чи композиційної шкіри, 

використовувані в # або механічних пристроях, 

чи для інших технічних цілей 

26.30.40-70.00 Машинах • Шафи та корпуси для передавальної та 
приймальної апаратури для радіомовлення й 

телебачення, телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно для 

використання з апаратурою з телевізійними 

камерами, приймальною апаратурою для 

радіомовлення та телебачення, монітори та 
проектори (крім антен, електронних модулів і 
частин до моніторів і проекторів, призначених 

винятково або переважно для використання в 

автоматичних # для обробляння даних), н. в. і. у. 

23.41.3 Машини • # та верстати для обробляння металу, інші 

25.94.11-73.00 Машини • Ґвинти самонарізні з нержавкої сталі (крім 

ґвинтових механізмів, що їх використовують для 

передавання руху або які працюють як активна 
частина #) 

25.94.11-75.00 Машини • Ґвинти самонарізні із заліза чи сталі (крім 

виготовлених з нержавкої сталі, ґвинтових 
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механізмів, що їх використовують для 

передавання руху або які працюють як активна 
частина #) 

25.94.13-40.00 Машини • Ґвинти, болти та гайки (крім загострених 

ґвинтів, ґвинтових заглушок, ґвинтових 

механізмів, що їх використовують для 

передавання руху та які працюють як активна 

частина #, гаків, кілець з ґвинтом) 

26.20.1 Машини • # обчислювальні, частини та приладдя до них 

26.20.11 Машини • # автоматичного обробляння інформації 
переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема 
лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові 
персональні та подібні комп'ютери 

26.20.11-00.00 Машини • # автоматичного обробляння інформації 
переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема 
лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові 
персональні та подібні комп'ютери 

26.20.12 Машини • Апарати касові, банкомати та подібні #, які 
можна сполучати з машиною чи мережею 

обробляння інформації 

26.20.12-00.00 Машини • Апарати касові, банкомати та подібні #, які 
можна сполучати з машиною чи мережею 

обробляння інформації 

26.20.13 Машини • # автоматичного обробляння інформації 
цифрові, що мають в одному корпусі принаймні 
центральний блок обробляння інформації, 
пристрої введення та виведення, комбіновані чи 

ні 

26.20.13-00.00 Машини • # автоматичного обробляння інформації 
цифрові, що мають в одному корпусі принаймні 
центральний блок обробляння інформації, 
пристрої введення та виведення, комбіновані чи 

ні 

26.20.14 Машини • # автоматичного обробляння інформації 
цифрові, подані як системи 

26.20.14-00.00 Машини • # автоматичного обробляння інформації 
цифрові, подані як системи 

26.20.15 Машини • # автоматичного обробляння інформації цифрові 
інші, що мають або не мають в одному корпусі 
один або два з таких пристроїв: 

запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення, 

пристрої виведення 

26.20.15-00.00 Машини • # автоматичного обробляння інформації цифрові 
інші, що мають або не мають в одному корпусі 
один або два з таких пристроїв: 
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запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення, 

пристрої виведення 

26.51.32 Машини • Столи й # креслярські та інші інструменти для 

креслення, розмічання чи математичного 

розраховування 

26.51.32-00.00 Машини • Столи й # креслярські та інші інструменти для 

креслення, розмічання або математичного 

розраховування 

26.51.62 Машини • # та пристрої для випробовування механічних 

властивостей матеріалів 

26.51.62-10.00 Машини • # та пристрої електронні для випробовування 

механічних властивостей металів (крім машин і 
пристроїв металографічних, інструментів для 

виявляння вад) 

26.51.62-30.00 Машини • # та пристрої неелектронні для випробовування 

металів 

26.51.62-55.00 Машини • # та пристрої електронні для випробовування 

механічних властивостей матеріалів (крім 

металів) 

26.51.62-59.00 Машини • # та пристрої неелектронні для випробовування 

механічних властивостей матеріалів (зокрема 
текстилю, паперу, картону, пластмас, деревини, 

бетону, ґуми, шкіри, лінолеуму), крім металів 

26.51.66 Машини • Інструменти, прилади та # для вимірювання чи 

контролювання, н. в. і. у. 

26.51.66-50.00 Машини • Інструменти, прилади та # електронні для 

вимірювання чи перевіряння геометричних 

параметрів (зокрема компаратори, координатно-

вимірювальні машини) 

26.51.66-50.00 Машини • Інструменти, прилади та машини електронні для 

вимірювання чи перевіряння геометричних 

параметрів (зокрема компаратори, координатно-

вимірювальні #) 

26.51.66-70.00 Машини • Інструменти, прилади та # електронні для 

вимірювання чи перевіряння, інші 

26.51.66-83.00 Машини • Інструменти, прилади та # електронні для 

вимірювання чи перевіряння геометричних 

параметрів, інші 

26.51.66-89.00 Машини • Інструменти та # неелектронні для вимірювання 

(крім призначених для вимірювання чи 

перевіряння геометричних параметрів, 

балансування механічних частин, 

випробовувальних стендів, інструментів і 
оптичних приладів) 
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27.51.1 Машини • Холодильники та морозильники; # пральні; 
електроковдри; вентилятори 

27.51.12 Машини • # посудомийні побутові 

27.51.12-00.00 Машини • # посудомийні побутові 

27.51.13 Машини • # пральні та сушильні побутові 

27.51.13-00.00 Машини • # пральні та сушильні побутові 

27.51.21 Машини • # електромеханічні побутові з умонтованим 

електродвигуном 

27.90.3 Машини • Устатковання для паяння м'якими та твердими 

припоями чи зварювання, # й апарати для 

поверхневого термообробляння та гарячого 

напилення, електричні 

27.90.11 Машини • # й апаратура електричні спеціалізовані 

27.90.11-00.00 Машини • # й апаратура електричні спеціалізовані 

27.90.31 Машини • # й апарати для паяння м'якими та твердими 

припоями чи зварювання, електричні; машини й 

апарати для гарячого напилення металів або 

металокераміки, електричні 

27.90.31 Машини • Машини й апарати для паяння м'якими та 
твердими припоями чи зварювання, електричні; 
# й апарати для гарячого напилення металів або 

металокераміки, електричні 

27.90.31-18.00 Машини • # й апарати електричні для зварювання чи 

паяння (крім паяльників і паяльних пістолетів) 

27.90.31-45.00 Машини • # й апарати електричні для зварювання металів 

опором 

27.90.31-54.00 Машини • # електричні цілком або частково автоматичні 
для дугового зварювання металів (крім 

плазмодугового) 

27.90.31-63.00 Машини • #, інші, для дугового зварювання з покритими 

електродами 

27.90.31-72.00 Машини • #, інші, для зварювання захищеною дугою 

27.90.31-81.00 Машини • # й апарати для зварювання чи розпилювання 

металу, н. в. і. у. 

27.90.31-90.00 Машини • # й апарати для зварювання опором пластмас 

27.90.31-99.00 Машини • # й апарати для зварювання (крім машин і 
апаратів для зварювання опором пластмас, для 

дугового чи плазмодугового зварювання, для 

термообробляння металів) 

28 Машини • # та устатковання, н. в. і. у. 
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28.1 Машини • # та устатковання загальної призначеності 

28.2 Машини • # та устатковання загальної призначеності, інші 

28.3 Машини • # сільськогосподарські та лісогосподарські 

28.4 Машини • # та верстати для обробляння металу 

28.9 Машини • # й устатковання, інші, спеціальної 
призначеності 

28.22.14-50.00 Машини • # та механізми підіймальні самохідні рейкові, 
призначені для обслуговування будівництв, 

кар'єрів і подібного 

28.22.14-60.00 Машини • # та механізми підіймальні, призначені для 

встановлення на дорожніх автотранспортних 

засобах 

28.22.14-70.00 Машини • # та механізми підіймальні, інші (крім мостових, 

баштових, перевантажувальних, козлових, 

портальних кранів або стрілових кранів на опорі, 
пересувних підіймальних ферм або портальних 

навантажувачів, самохідних машин) 

28.22.18 Машини • # та устатковання для підіймання, 

переміщування, навантажування чи 

розвантажування, інші 

28.22.18-90.00 Машини • # та устатковання для підіймання, 

переміщування, навантажування чи 

розвантажування, н. в. і. у. 

28.23 Машини • # та устатковання конторські/офісні (крім 

комп'ютерів і периферійних пристроїв) 

28.23.1 Машини • Машинки друкарські, # для обробляння текстів і 
лічильні машини 

28.23.1 Машини • Машинки друкарські, машини для обробляння 

текстів і лічильні # 

28.23.2 Машини • # конторські/офісні, інші, та їхні частини 

28.23.11 Машини • Машинки друкарські, # для обробляння текстів 

28.23.11-00.00 Машини • Машинки друкарські, # для обробляння текстів 

28.23.13 Машини • # бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для видавання 

квитків і подібні машини з лічильними 

пристроями 

28.23.13 Машини • Машини бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні #, машини для видавання квитків і 
подібні машини з лічильними пристроями 

28.23.13 Машини • Машини бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, # для видавання квитків і 
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подібні машини з лічильними пристроями 

28.23.13 Машини • Машини бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для видавання 

квитків і подібні # з лічильними пристроями 

28.23.13-00.00 Машини • # бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для видавання 

квитків і подібні машини з лічильними 

пристроями 

28.23.13-00.00 Машини • Машини бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні #, машини для видавання квитків і 
подібні машини з лічильними пристроями 

28.23.13-00.00 Машини • Машини бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, # для видавання квитків і 
подібні машини з лічильними пристроями 

28.23.13-00.00 Машини • Машини бухгалтерські, касові апарати, поштові 
франкувальні машини, машини для видавання 

квитків і подібні # з лічильними пристроями 

28.23.22 Машини • # для офсетного друку, аркушеві, 
конторського/офісного типу 

28.23.22-00.00 Машини • # для офсетного друку, аркушеві, 
конторського/офісного типу 

28.24.11-80.00 Машини • # електромеханічні для підрізання живої огорожі 
та підстригання газонів 

28.29 Машини • # та устатковання загальної призначеності, інші, 
н. в. і. у. 

28.29.2 Машини • Устатковання для миття, наповнювання, 

пакування та обгортання пляшок або іншої тари; 

вогнегасники, пульверизатори, # пароструминні 
та піскоструминні; прокладки 

28.29.5 Машини • # посудомийні непобутові 

28.29.6 Машини • # та устатковання для обробляння матеріалів 

зміненням температури, н. в. і. у. 

28.29.7 Машини • # й апарати неелектричні для паяння м'якими та 

твердими припоями чи зварювання та частини 

до них; машини та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.7 Машини • Машини й апарати неелектричні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи зварювання 

та частини до них; # та пристрої для 

поверхневого термообробляння, які працюють 

на газу 

28.29.22 Машини • Вогнегасники, пульверизатори, # пароструминні 
та піскоструминні та подібні механічні пристрої, 
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крім призначених для використання в 

сільському господарстві 

28.29.22-30.00 Машини • # пароструминні та піскоструминні та подібні 
пристрої для розкидування (крім вогнегасників, 

пульверизаторів і подібних пристроїв) 

28.29.42 Машини • Каландри чи інші валкові #, крім призначених 

для обробляння металів або скла 

28.29.42-00.00 Машини • Каландри чи інші валкові #, крім призначених 

для обробляння металів або скла 

28.29.50 Машини • # посудомийні непобутові 

28.29.50-00.00 Машини • # посудомийні непобутові 

28.29.60 Машини • # та устатковання для обробляння матеріалів 

зміненням температури, н. в. і. у. 

28.29.60-90.00 Машини • #, устатковання промислове чи лабораторне, з 
електричним чи неелектричним нагріванням, 

для обробляння матеріалів зміненням 

температури, н. в. і. у. 

28.29.70 Машини • # й апарати неелектричні для паяння м'якими та 

твердими припоями чи зварювання та частини 

до них; машини та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.70 Машини • Машини й апарати неелектричні для паяння 

м'якими та твердими припоями чи зварювання 

та частини до них; # та пристрої для 

поверхневого термообробляння, які працюють 

на газу 

28.29.70-90.00 Машини • # й апарати для паяння м'якими та твердими 

припоями, зварювання чи для поверхневого 

термообробляння (крім ручних газових 

пальників з дуттям і електричних машин і 
апаратів) 

28.30 Машини • # сільськогосподарські та лісогосподарські 

28.30.3 Машини • # для підготовляння чи обробляння ґрунту 

28.30.5 Машини • # для збирання врожаю 

28.30.6 Машини • # сільськогосподарські або садові для 

розкидування, розбризкування чи розпилювання 

рідин або порошків 

28.30.8 Машини • # сільськогосподарські, інші 

28.30.33 Машини • Сівалки, садильники та розсадосадильні # 

28.30.33-50.00 Машини • Садильники та розсадосадильні # 

28.30.39 Машини • # для підготовляння чи обробляння ґрунту, інші 
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28.30.39-00.00 Машини • # для підготовляння чи обробляння ґрунту, інші 

28.30.52 Машини • # сінозаготівельні 

28.30.52-00.00 Машини • # сінозаготівельні 

28.30.54 Машини • # для збирання коренеплодів і бульбоплодів 

28.30.54-20.00 Машини • Картоплекопачі та # картоплезбиральні 

28.30.54-50.00 Машини • Гичкорізи та # бурякозбиральні 

28.30.54-80.00 Машини • # для збирання коренеплодів або бульбоплодів 

(крім картоплекопачів і картоплезбиральних 

машин, гичкорізів і бурякозбиральних машин) 

28.30.59 Машини • # для збирання та обмолоту врожаю, н. в. і. у. 

28.30.59-30.00 Машини • # для обмолоту сільськогосподарські (крім 

зернозбиральних комбайнів) 

28.30.59-90.00 Машини • # збиральні (крім зернозбиральних комбайнів, 

машин для збирання коренеплодів або 

бульбоплодів, силосозбиральних комбайнів і 
комбайнів для збирання винограду) 

28.30.60 Машини • # сільськогосподарські або садові для 

розкидування, розбризкування чи розпилювання 

рідин або порошків 

28.30.81 Машини • # для очищування, сортування чи 

вибраковування яєць, фруктів або інших 

сільськогосподарських продуктів, крім насіння, 

зерна та сушених бобових овочів 

28.30.81-00.00 Машини • # для очищування, сортування чи 

вибраковування яєць, фруктів або інших 

сільськогосподарських продуктів, крім насіння, 

зерна та сушених бобових овочів 

28.30.82 Машини • # доїльні 

28.30.82-00.00 Машини • # доїльні 

28.30.83 Машини • # для приготування кормів для тварин 

28.30.83-00.00 Машини • # для приготування кормів для тварин 

28.30.85 Машини • # для птахівництва 

28.30.85-00.00 Машини • # для птахівництва 

28.30.86 Машини • # для сільського господарства, садівництва, 

лісового господарства, птахівництва чи 

бджільництва, н. в. і. у. 

28.30.86-30.00 Машини • # для лісового господарства 

28.30.86-50.00 Машини • #, інші 

28.41 Машини • # та верстати для обробляння металу 
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28.41.31 Машини • # вигинальні, крайкозагинальні та правильні для 

обробляння металу 

28.41.31-20.00 Машини • # вигинальні, відбортувальні. вирівнювальні або 

правильні для обробляння виробів з листового 

металу, з числовим програмним керуванням 

(зокрема преси) 

28.41.31-40.00 Машини • # вигинальні, відбортувальні, вирівнювальні та 
правильні для обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням (зокрема преси), крім 

машин для обробляння виробів з листового 

металу 

28.41.31-60.00 Машини • # вигинальні, відбортувальні, вирівнювальні або 

правильні для обробляння виробів з листового 

металу, без числового програмного керування 

(зокрема преси) 

28.41.31-80.00 Машини • # вигинальні, відбортувальні, вирівнювальні та 
правильні для обробляння металу, без числового 

програмного керування (зокрема преси), крім 

машин для обробляння виробів з листового 

металу 

28.41.32 Машини • # різальні, пробивальні та висікальні для 

обробляння металу 

28.41.32-20.00 Машини • # різальні для обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням (зокрема преси), крім 

комбінованих пробивальних та висікальних 

28.41.32-40.00 Машини • # пробивальні та висікальні для обробляння 

металу, з числовим програмним керуванням 

(зокрема преси, комбіновані пробивальні та 

висікальні машини) 

28.41.32-40.00 Машини • Машини пробивальні та висікальні для 

обробляння металу, з числовим програмним 

керуванням (зокрема преси, комбіновані 
пробивальні та висікальні #) 

28.41.32-60.00 Машини • # різальні для обробляння металу, без числового 

програмного керування (зокрема преси), крім 

комбінованих пробивальних та висікальних 

28.41.32-80.00 Машини • # пробивальні та висікальні для обробляння 

металу, без числового програмного керування 

(зокрема преси, комбіновані пробивальні та 

висікальні машини) 

28.41.32-80.00 Машини • Машини пробивальні та висікальні для 

обробляння металу, без числового програмного 

керування (зокрема преси, комбіновані 
пробивальні та висікальні #) 

28.41.33 Машини • # кувальні чи штампувальні та молоти; преси 



стор. 1561 з 1807  

гідравлічні та преси для обробляння металу, н. в. 

і. у. 

28.41.33-10.00 Машини • # кувальні чи штампувальні та молоти (зокрема 

преси) для обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням 

28.41.33-20.00 Машини • # кувальні чи штампувальні та молоти (зокрема 

преси) для обробляння металу, без числового 

програмного керування 

28.41.34-70.00 Машини • # для виробництва заклепок, ротаційно-кувальні 
машини та токарно-давильні верстати для 

обробляння металу, машини для виробництва 

гнучких труб зі спіральної металевої смуги та 
електромагнітоімпульсні металообробчі 
верстати 

28.41.34-70.00 Машини • Машини для виробництва заклепок, ротаційно-

кувальні # та токарно-давильні верстати для 

обробляння металу, машини для виробництва 

гнучких труб зі спіральної металевої смуги та 
електромагнітоімпульсні металообробчі 
верстати 

28.41.34-70.00 Машини • Машини для виробництва заклепок, ротаційно-

кувальні машини та токарно-давильні верстати 

для обробляння металу, # для виробництва 

гнучких труб зі спіральної металевої смуги та 
електромагнітоімпульсні металообробчі 
верстати 

28.49.12 Машини • Верстати для обробляння дерева, пробки, кістки, 

твердої ґуми, твердих пластмас і подібних 

твердих матеріалів; # для гальванопокриття 

28.49.12-83.00 Машини • # та апаратура для гальванопокриття, 

електролізу чи електрофорезу 

28.49.12-87.00 Машини • Преси для виробництва деревно-стружкових або 

деревно-волокнистих плит або плит з інших 

волокнистих матеріалів та інші # з окремими 

функціями для обробляння деревини чи пробки 

28.91 Машини • # й устатковання для металургійної 
промисловості 

28.91.1 Машини • # й устатковання та їхні частини для 

металургійної промисловості 

28.91.11 Машини • Конвертери, ливарні ковші, виливниці та 

ливарні #; стани металопрокатні 

28.91.11-30.00 Машини • Конвертери, ливарні ковші, виливниці та 

ливарні #, призначені для використання в 

металургії чи ливарному виробництві 
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28.92 Машини • # й устатковання для гірничих робіт, робіт у 

кар'єрі та для будівництва 

28.92.1 Машини • # й устатковання для гірничих робіт 

28.92.2 Машини • # інші для переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, вирівнювання, 

трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, 

корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, 

механічні лопати та дорожні котки) 

28.92.3 Машини • # й устатковання землерийні, інші 

28.92.4 Машини • # й устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, каміння, руд та інших 

мінеральних речовин 

28.92.12 Машини • # врубові для добування вугілля чи гірських 

порід і тунелепрохідницькі машини; машини 

бурильні чи прохідницькі, інші 

28.92.12 Машини • Машини врубові для добування вугілля чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі #; машини 

бурильні чи прохідницькі, інші 

28.92.12 Машини • Машини врубові для добування вугілля чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі машини; # 

бурильні чи прохідницькі, інші 

28.92.12-33.00 Машини • # врубові для добування вугілля чи гірських 

порід і тунелепрохідницькі машини, самохідні 

28.92.12-33.00 Машини • Машини врубові для добування вугілля чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі #, самохідні 

28.92.12-35.00 Машини • # врубові для добування вугілля чи гірських 

порід і тунелепрохідницькі машини, інші (крім 

самохідних) 

28.92.12-35.00 Машини • Машини врубові для добування вугілля чи 

гірських порід і тунелепрохідницькі #, інші 
(крім самохідних) 

28.92.12-53.00 Машини • # бурильні чи прохідницькі самохідні 

28.92.12-55.00 Машини • # бурильні чи прохідницькі (зокрема встановлені 
на платформах, використовувані для добування 

нафти та природного газу), крім самохідних 

28.92.24 Машини • # трамбувальні та дорожні котки, самохідні 

28.92.24-00.00 Машини • # трамбувальні та дорожні котки, самохідні 

28.92.27 Машини • Лопати механічні, екскаватори та одноківшові 
навантажувачі самохідні, інші; # самохідні для 

гірничих робіт, інші 

28.92.27-30.00 Машини • Лопати механічні, екскаватори та одноківшові 
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навантажувачі самохідні, інші; # самохідні для 

гірничих робіт, інші, н. в. і. у. 

28.92.27-50.00 Машини • # й устатковання землерийні та екскаватори, 

самохідні, н. в. і. у. 

28.92.30 Машини • # й устатковання землерийні, інші 

28.92.30-50.00 Машини • # й механізми для трамбування чи 

ущільнювання (крім самохідних) 

28.92.30-70.00 Машини • Скрепери, землерийні #,машини для виймання 

ґрунту, несамохідні 

28.92.30-70.00 Машини • Скрепери, землерийні машини, # для виймання 

ґрунту, несамохідні 

28.92.30-90.00 Машини • # й устатковання для громадських робіт, 
будівництва чи подібних робіт, цільової 
призначеності 

28.92.40 Машини • # й устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, каміння, руд та інших 

мінеральних речовин 

28.92.40-30.00 Машини • # для сортування, просіювання, сепарування, 

промивання; машини для подрібнювання, 

розмелювання, змішування, перемішування 

(крім бетономішалок та розчинозмішувачів, 

машин для змішування мінеральних речовин з 
бітумом) 

28.92.40-30.00 Машини • Машини для сортування, просіювання, 

сепарування, промивання; # для подрібнювання, 

розмелювання, змішування, перемішування 

(крім бетономішалок та розчинозмішувачів, 

машин для змішування мінеральних речовин з 
бітумом) 

28.92.40-70.00 Машини • # для змішування мінеральних речовин з 
бітумом 

28.93 Машини • # й устатковання для виробництва харчових 

продуктів і напоїв, для переробляння тютюну 

28.93.1 Машини • # та устатковання для виробництва харчових 

продуктів і напоїв, для переробляння тютюну, 

крім частин до них 

28.93.2 Машини • # для очищування, сортування чи калібрування 

насіння, зерна або сухих бобових культур 

28.93.13 Машини • # й устатковання для переробляння на борошно 

чи обробляння зернових або сухих бобових 

культур, н. в. і. у. 

28.93.13-00.00 Машини • # й устатковання для переробляння на борошно 
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чи обробляння зернових або сухих бобових 

культур, н. в. і. у. 

28.93.14 Машини • # й устатковання для виробництва вина, сидру, 

фруктових соків або подібних напоїв 

28.93.14-00.00 Машини • # й устатковання для виробництва вина, сидру, 

фруктових соків або подібних напоїв 

28.93.17 Машини • # й устатковання для промислового 

переробляння чи виготовляння харчових 

продуктів і напоїв (зокрема жирів та олій), н. в. і. 
у. 

28.93.17-70.00 Машини • # й устатковання для переробляння чи 

виготовляння харчових продуктів і напоїв, н. в. 

і. у. 

28.93.17-80.00 Машини • # й устатковання для екстрагування чи 

переробляння тваринних жирів або олій 

28.93.19 Машини • # й устатковання для підготування й обробляння 

тютюну, н. в. і. у. 

28.93.19-00.00 Машини • # й устатковання для підготування й обробляння 

тютюну, н. в. і. у. 

28.93.20 Машини • # для очищування, сортування чи калібрування 

насіння, зерна або сухих бобових культур 

28.93.20-00.00 Машини • # для очищування, сортування чи калібрування 

насіння, зерна або сухих бобових культур 

28.94 Машини • # й устатковання для текстильної, швейної та 

шкіряної промисловості 

28.94.1 Машини • # й устатковання для підготування, прядіння, 

плетіння та в'язання текстильних матеріалів 

28.94.2 Машини • # й устатковання, інші, для текстильної та 
швейної промисловості, зокрема швейні машини 

28.94.2 Машини • Машини й устатковання, інші, для текстильної 
та швейної промисловості, зокрема швейні # 

28.94.3 Машини • # й устатковання для обробляння шкури чи 

шкіри або для виробництва чи ремонтування 

шкіряного взуття або інших виробів 

28.94.4 Машини • # швейні побутові 

28.94.11 Машини • # для екструдування, витягування, 

текстурування чи різання штучних текстильних 

матеріалів; машини для підготування 

текстильних волокон 

28.94.11 Машини • Машини для екструдування, витягування, 

текстурування чи різання штучних текстильних 

матеріалів; # для підготування текстильних 
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волокон 

28.94.11-00.00 Машини • # для екструдування, витягування, 

текстурування чи різання штучних текстильних 

матеріалів; машини для підготування 

текстильних волокон 

28.94.11-00.00 Машини • Машини для екструдування, витягування, 

текстурування чи різання штучних текстильних 

матеріалів; # для підготування текстильних 

волокон 

28.94.12 Машини • # прядильні текстильні; машини тростильні, 
крутильні, мотальні чи кокономотальні 

28.94.12 Машини • Машини прядильні текстильні; # тростильні, 
крутильні, мотальні чи кокономотальні 

28.94.12-00.00 Машини • # прядильні текстильні; машини тростильні, 
крутильні, мотальні чи кокономотальні 

28.94.12-00.00 Машини • Машини прядильні текстильні; # тростильні, 
крутильні, мотальні чи кокономотальні 

28.94.14 Машини • # в'язальні, в'язально-прошивні та подібні 
машини; машини тафтингові 

28.94.14 Машини • Машини в'язальні, в'язально-прошивні та 

подібні #; машини тафтингові 

28.94.14 Машини • Машини в'язальні, в'язально-прошивні та 

подібні машини; # тафтингові 

28.94.14-30.00 Машини • # круглов'язальні 

28.94.14-50.00 Машини • # пласков'язальні; машини в'язально-прошивні 
та основов'язальні 

28.94.14-50.00 Машини • Машини пласков'язальні; # в'язально-прошивні 
та основов'язальні 

28.94.14-70.00 Машини • # для виробництва позументної нитки, тюлю, 

мережива, вишивки, оздоблення, плетення 

тасьми чи сіток, тафтингові машини 

28.94.14-70.00 Машини • Машини для виробництва позументної нитки, 

тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, 

плетення тасьми чи сіток, тафтингові # 

28.94.15 Машини • Устатковання допоміжне для використання з 
машинами для обробляння текстилю; # для 

друкування на текстильних матеріалах 

28.94.15-30.00 Машини • # для друкування на текстильних матеріалах 

(крім машин офсетного, флексографічного, 

високого друку та глибокого друку) 

28.94.21 Машини • # й устатковання для промивання, чищення, 

віджимання, прасування, пресування, 
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фарбування, намотування та подібних операцій з 
текстильною пряжею та текстилем; машини й 

устатковання для обробляння фетру 

28.94.21 Машини • Машини й устатковання для промивання, 

чищення, віджимання, прасування, пресування, 

фарбування, намотування та подібних операцій з 
текстильною пряжею та текстилем; # й 

устатковання для обробляння фетру 

28.94.21-10.00 Машини • # й устатковання для виробництва чи 

обробляння фетру та повсті у шматку чи за 
формою (зокрема машини й устатковання для 

виробництва фетрових капелюхів, болванки для 

виготовляння капелюхів) 

28.94.21-10.00 Машини • Машини й устатковання для виробництва чи 

обробляння фетру та повсті у шматку чи за 
формою (зокрема # й устатковання для 

виробництва фетрових капелюхів, болванки для 

виготовляння капелюхів) 

28.94.21-30.00 Машини • # прасувальні та преси (зокрема преси для 

термофіксації матеріалів, крім каландрувальних 

машин) 

28.94.21-50.00 Машини • # для промивання, вибілювання чи фарбування 

(зокрема преси для віджимання та каландри, 

барабани); крім пральних побутових машин і 
машин для пралень 

28.94.21-70.00 Машини • # для намотування, розмотування, складання, 

розрізання чи проколювання текстильних 

тканин 

28.94.21-80.00 Машини • #, використовувані для виробництва лінолеуму 

чи інших покривів, для нанесення пасти на 

текстильну чи іншу основу; машини для 

апретування та остаточного обробляння, 

віджимання, оздоблювання, нанесення покриву 

чи просочення текстильної пряжі, тканин або 

виробів з текстильних матеріалів 

28.94.21-80.00 Машини • Машини, використовувані для виробництва 

лінолеуму чи інших покривів, для нанесення 

пасти на текстильну чи іншу основу; # для 

апретування та остаточного обробляння, 

віджимання, оздоблювання, нанесення покриву 

чи просочення текстильної пряжі, тканин або 

виробів з текстильних матеріалів 

28.94.22 Машини • # пральні для пралень; машини для сухого 

чищення; машини сушильні місткістю більше 
ніж 10 кг 

28.94.22 Машини • Машини пральні для пралень; # для сухого 
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чищення; машини сушильні місткістю більше 
ніж 10 кг 

28.94.22 Машини • Машини пральні для пралень; машини для 

сухого чищення; # сушильні місткістю більше 
ніж 10 кг 

28.94.22-30.00 Машини • # пральні побутові чи для пралень місткістю 

більше ніж 10 кг сухої білизни (зокрема машини, 

призначені як для прання, так і для сушіння) 

28.94.22-30.00 Машини • Машини пральні побутові чи для пралень 

місткістю більше ніж 10 кг сухої білизни 

(зокрема #, призначені як для прання, так і для 

сушіння) 

28.94.22-50.00 Машини • # для сухого чищення 

28.94.22-70.00 Машини • # сушильні, місткістю більше ніж 10 кг сухої 
білизни 

28.94.24 Машини • # швейні, крім брошурувальних машин і 
побутових швейних машин 

28.94.24-30.00 Машини • # швейні промислові автоматичні (крім 

брошурувальних машин) 

28.94.24-50.00 Машини • # швейні промислові, інші (крім 

брошурувальних машин, автоматичних машин) 

28.94.30 Машини • # й устатковання для обробляння шкури чи 

шкіри або для виробництва чи ремонтування 

шкіряного взуття або інших виробів 

28.94.30-30.00 Машини • # й устатковання для підготовляння, дублення та 
обробляння шкіри чи шкури 

28.94.30-50.00 Машини • # й устатковання для виробництва чи 

ремонтування взуття (зокрема машини для 

вирівнювання деталей, для розрізання шкіри на 
форми, машини перфорувальні та для 

проколювання), крім швейних машин 

28.94.30-50.00 Машини • Машини й устатковання для виробництва чи 

ремонтування взуття (зокрема # для 

вирівнювання деталей, для розрізання шкіри на 
форми, машини перфорувальні та для 

проколювання), крім швейних машин 

28.94.30-50.00 Машини • Машини й устатковання для виробництва чи 

ремонтування взуття (зокрема машини для 

вирівнювання деталей, для розрізання шкіри на 
форми, # перфорувальні та для проколювання), 

крім швейних машин 

28.94.30-70.00 Машини • # для виробництва чи ремонтування виробів із 
шкур, шкурок та шкіри, н. в. і. у. 
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28.94.40 Машини • # швейні побутові 

28.94.40-00.00 Машини • # швейні побутові 

28.95 Машини • # й устатковання для виготовляння паперу та 
картону 

28.95.1 Машини • # й устатковання для виготовляння паперу та 
картону та їхні частини 

28.95.11 Машини • # й устатковання для виготовляння паперу та 
картону, крім їхніх частин 

28.95.11-13.00 Машини • # й устатковання для виробництва маси з 
волокнистих целюлозних матеріалів 

28.95.11-15.00 Машини • # для виготовляння паперу чи картону 

28.95.11-17.00 Машини • # для остаточного обробляння паперу чи 

картону 

28.95.11-37.00 Машини • # гільйотинні для паперу та картону (крім 

різальних верстатів і апаратів для плівок, 

скомбінованих рулонних поздовжньо-різальних 

і перемотувальних верстатів, поздовжньо-

різальних або поперечно-різальних верстатів) 

28.95.11-40.00 Машини • # різальні для паперу та картону, інші 

28.95.11-50.00 Машини • # для виробництва мішків, пакунків або 

конвертів з паперу та картону 

28.95.11-60.00 Машини • # для виробництва картонних коробок, ящиків, 

труб, барабанів або подібної тари з паперу та 
картону (крім машин для формування виробів) 

28.95.11-70.00 Машини • # для формування виробів з паперової маси, 

паперу чи картону (зокрема паковання для яєць, 

паковання для кондитерських виробів, 

туристичного посуду, іграшок) 

28.95.11-90.00 Машини • # для виробництва паперової маси, паперу та 
картону, н. в. і. у. 

28.96 Машини • # й устатковання для виробництва пластмаси та 
ґуми 

28.96.1 Машини • # й устатковання для обробляння пластмаси та 
ґуми чи для виробництва виробів з цих 

матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.10 Машини • # й устатковання для обробляння пластмаси та 
ґуми або для виробництва виробів з цих 

матеріалів, н. в. і. у. 

28.96.10-10.00 Машини • # інжекційно-ливарні для обробляння ґуми чи 

пластмас або для виробництва виробів із цих 

матеріалів 
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28.96.10-40.00 Машини • # для видувного лиття для обробляння ґуми чи 

пластмас або для виробництва виробів із цих 

матеріалів 

28.96.10-50.00 Машини • # для вакуумного лиття та інші 
термоформувальні машини для обробляння ґуми 

чи пластмас або для виробництва виробів із цих 

матеріалів 

28.96.10-50.00 Машини • Машини для вакуумного лиття та інші 
термоформувальні # для обробляння ґуми чи 

пластмас або для виробництва виробів із цих 

матеріалів 

28.96.10-60.00 Машини • # для лиття чи відновлення протектора 
пневматичних шин або для лиття чи іншого виду 

формування камер пневматичних шин 

28.96.10-75.00 Машини • # для лиття чи формування ґуми або пластмас, н. 

в. і. у. 

28.96.10-82.00 Машини • # для обробляння реакцієздатних смол 

28.96.10-84.00 Машини • # для виробництва поруватих матеріалів (крім 

машин для обробляння реакцієздатних смол) 

28.96.10-95.00 Машини • # для нарізання, розколювання та обдирання для 

обробляння ґуми чи пластмас або для 

виробництва виробів із цих матеріалів 

28.96.10-97.00 Машини • # для обробляння ґуми чи пластмас або для 

виробництва виробів із цих матеріалів, н. в. і. у. 

28.99 Машини • # й устатковання спеціальної призначеності, н. в. 

і. у. 

28.99.1 Машини • # й устатковання друкарські та палітурні 

28.99.2 Машини • # й апарати, призначені для виробництва 

напівпровідникових зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.3 Машини • # й устатковання спеціальної призначеності, н. в. 

і. у. 

28.99.11 Машини • # й устатковання палітурні, зокрема 

брошурувальні машини 

28.99.11 Машини • Машини й устатковання палітурні, зокрема 
брошурувальні # 

28.99.11-10.00 Машини • # фальцювальні для книг 

28.99.11-30.00 Машини • # комплектувальні та аркушепідбиральні для 

книг 

28.99.11-50.00 Машини • # швейні/швацькі, проволокошвейні та 
скобозшивачі для книг, зокрема для 
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виготовляння картонних коробок чи подібних 

виробів (крім машин для скріплення (степлери) 

для конторського/офісного застосування, для 

виготовляння картонних коробок) 

28.99.11-70.00 Машини • # для безниткового з'єднання 

28.99.11-90.00 Машини • # для оправляння книг, інші 

28.99.12 Машини • #, апарати й устатковання для відливання чи 

складання шрифту, підготовляння чи 

виготовляння кліше, пластин 

28.99.12-00.00 Машини • #, апарати й устатковання для відливання чи 

складання шрифту, підготовляння чи 

виготовляння кліше, пластин 

28.99.13 Машини • # для офсетного друку, крім машин 

конторського/офісного типу 

28.99.13-30.00 Машини • # для офсетного друку рулонні 

28.99.13-90.00 Машини • # для офсетного друку, інші 

28.99.14 Машини • # й устатковання друкарські, інші, крім машин і 
устатковання конторського/офісного типу 

28.99.14-10.00 Машини • # для високого друку рулонні (крім машин для 

флексографічного друку) 

28.99.14-30.00 Машини • # для флексографічного друку 

28.99.14-50.00 Машини • # для глибокого друку 

28.99.14-90.00 Машини • # й устатковання друкарські, інші (крім машин 

та устатковання конторського/офісного типу), н. 

в. і. у. 

28.99.20 Машини • # й апарати, призначені для виробництва 

напівпровідникових зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.20-20.00 Машини • # й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва напівпровідникових 

зливків або пластин 

28.99.20-40.00 Машини • # й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва напівпровідникових 

приладів або електронних інтегрованих схем 

(крім верстатів для обробляння будь-яких 

матеріалів видаленням частини матеріалу, що 

працюють з використанням ультразвукових 

процесів) 

28.99.20-60.00 Машини • # й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва дисплеїв з пласким 

екраном 
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28.99.39 Машини • Устатковання стартове для літальних апаратів; 

палубні гальмівні чи подібні пристрої; 
устатковання для балансування шин; # 

спеціальної призначеності, н. в. і. у. 

28.99.39-05.00 Машини • # для обробляння металів, які виконують окремі 
функції (крім роботів) 

28.99.39-15.00 Машини • # та механічні пристосовання, які виконують 

окремі функції, для змішування, перемішування, 

подрібнювання, розмелювання, грохочення, 

просіювання, гомогенізації, емульгування чи 

розмішування (крім роботів) 

28.99.39-20.00 Машини • # для складання електричних і електронних 

ламп, трубок або електронно-променевих трубок 

чи газорозрядних ламп у скляних колбах 

28.99.39-30.00 Машини • # для виробництва чи гарячого обробляння скла 

чи скляних виробів 

28.99.39-45.00 Машини • # й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва чи ремонтування 

масок і фотошаблонів; складання 

напівпровідникових приладів або електронних 

інтегрованих схем; підіймання, переміщення, 

завантаження, розвантаження зливків, пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і дисплеїв з пласким екраном 

28.99.39-50.00 Машини • # для виробництва канатів або кабелів 

28.99.39-53.00 Машини • # й устатковання, інші, з обробляння ґрунту, 

каміння, руд або інших мінеральних копалин, н. 

в. і. у. 

28.99.39-55.00 Машини • # та механічні пристрої, інші, н. в. і. у. 

28.99.39-70.00 Машини • # для балансування механічних частин 

29.10.59-30.00 Машини • # пожежні 

25.71.13-70.00 Машинки • Ножі для розколювання, подрібнювання та 

рублення і ножі для м'ясників, ручні # для 

підстригання волосся й подібні вироби для 

стрижки 

27.51.22 Машинки • Електробритви, # для видаляння волосся, 

машинки для підстригання волосся, з 
умонтованим електродвигуном 

27.51.22 Машинки • Електробритви, машинки для видаляння 

волосся, # для підстригання волосся, з 
умонтованим електродвигуном 

27.51.22-00.00 Машинки • Електробритви, # для видаляння волосся, 

машинки для підстригання волосся, з 
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умонтованим електродвигуном 

27.51.22-00.00 Машинки • Електробритви, машинки для видаляння 

волосся, # для підстригання волосся, з 
умонтованим електродвигуном 

28.23.1 Машинки • # друкарські, машини для обробляння текстів і 
лічильні машини 

28.23.11 Машинки • # друкарські, машини для обробляння текстів 

28.23.11-00.00 Машинки • # друкарські, машини для обробляння текстів 

28.23.12 Машинки • Калькулятори електронні, кишенькові # для 

записування, відтворювання й візуального 

подання даних з обчислювальними функціями 

28.23.12-00.00 Машинки • Калькулятори електронні, кишенькові # для 

записування, відтворювання й візуального 

подання даних з обчислювальними функціями 

12.00.11-30.12 Машинного • Сигари, сигари з обрізаними кінцями (черут) та 
сигарили з умістом тютюну, # виробництва 

13.91 Машинного • Тканини трикотажні # або ручного в'язання 

13.91.1 Машинного • Тканини трикотажні # або ручного в'язання 

13.91.9 Машинного • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

трикотажних тканин # або ручного в'язання 

13.91.11 Машинного • Тканини ворсові, махрові, трикотажні # або 

ручного в'язання 

13.91.11-00.00 Машинного • Тканини ворсові, махрові, трикотажні # або 

ручного в'язання 

13.91.19 Машинного • Тканини трикотажні # або ручного в'язання інші, 
зокрема штучне трикотажне хутро 

13.91.19-10.00 Машинного • Тканини трикотажні # або ручного в'язання 

(крім ворсових полотен) 

13.91.99 Машинного • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

трикотажних тканин # або ручного в'язання 

13.91.99-00.00 Машинного • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

трикотажних тканин # або ручного в'язання 

13.99.11 Машинного • Тюль та інші сітчасті полотна, крім 

трикотажного полотна # чи ручного в'язання; 

мереживо в куску, стрічках чи окремими 

орнаментами 

13.99.11-30.00 Машинного • Тюль та інші сітчасті полотна, крім 

трикотажного полотна # чи ручного в'язання 

13.99.11-50.00 Машинного • Мереживо, # в'язання в куску, стрічках чи 

окремими орнаментами 
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25.50.12-70.00 Машинного • Штампування об'ємне сталевих частин 

механізмів і пристроїв (крім частин поршневих і 
турбореактивних двигунів, газових турбін, 

вантажопідіймального чи маніпуляційного 

устатковання, # устатковання будівельної 
промисловості) 

24.51.12-40.00 Машинобудування • Лиття інших деталей поршневих двигунів і 
виробів # з чавуну з кулястим графітом 

24.51.13-40.00 Машинобудування • Лиття інших деталей поршневих двигунів і 
виробів # з нековкого чавуну 

24.52.10-40.00 Машинобудування • Лиття інших деталей поршневих двигунів і 
виробів # зі сталі 

24.53.10-40.00 Машинобудування • Лиття інших деталей поршневих двигунів і 
виробів # 

24.54.10-40.00 Машинобудування • Лиття інших деталей поршневих двигунів і 
виробів # з кольорових металів, крім легких 

металів 

25.50.11-53.00 Машинобудування • Пресування холодне сталевих частин поршневих 

двигунів і виробів # підкатегорій 28.15.22, 

28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26 

25.50.12-30.00 Машинобудування • Штампування об'ємне сталевих частин 

поршневих двигунів і виробів # підкатегорій 

28.15.22, 28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26 

25.50.12-60.00 Машинобудування • Штампування об'ємне сталевих частин виробів # 

та пристроїв підкатегорій 28.22.14, 28.92.21, 

28.92.22, 28.92.23, 28.92.24, 28.92.25, 28.92.26, 

28.92.27, 28.92.12,28.92.30 

25.50.13-20.00 Машинобудування • Формування з листового металу (сталі) частин 

поршневих двигунів і виробів # підкатегорій 

28.15.22, 28.15.23, 28.15.24, 28.15.25, 28.15.26 

25.71.13-30.00 Машинок • Ножі для паперу, розкривання конвертів, 

підчищання текстів, пристрої для заточування 

олівців і леза до них (зокрема пристрої для 

заточування олівців коробкового типу), крім 

пристроїв до заточувальних # для олівців 

27.51.30-50.00 Машинок • Частини електробритв і # для підстригання 

волосся з умонтованим електродвигуном 

32.99.1 Машинок • Убори наголовні захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для датування, 

опечатування та нумерування; стрічки до 

друкарських #, штемпельні подушечки 

32.99.16 Машинок • Дошки грифельні та інші дошки для писання чи 

рисування; штемпелі для проставляння дат, 
запечатування чи нумерування та подібні 
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пристосовання; стрічки до друкарських # або 

подібні стрічки; подушечки штемпельні 

32.99.16-70.00 Машинок • Стрічки до друкарських # або подібні стрічки, 

просочені чорнилом чи оброблені іншим 

способом для нанесення відбитків (крім рулонів 

зі стрічкою вугільного чи іншого копіювального 

паперу) 

26.20.12 Машиною • Апарати касові, банкомати та подібні машини, 

які можна сполучати з # чи мережею обробляння 

інформації 

26.20.12-00.00 Машиною • Апарати касові, банкомати та подібні машини, 

які можна сполучати з # чи мережею обробляння 

інформації 

30.11.33 Маяки • Земснаряди; # плавучі, плавучі крани; судна, 

інші 

30.11.33-50.00 Маяки • # плавучі, плавучі крани, судна, не призначені 
для перевезення людей та вантажів, інші 

28.25.13-50.00 Меблі • # з умонтованим холодильним устаткованням 

(крім морозильників глибокого заморожування, 

вітрин і прилавків холодильних з холодильним 

агрегатом або випарювачем) 

28.25.30-30.00 Меблі • #, призначені для розміщення холодильно-

морозильного устатковання (зокрема 

випарювачі та складені холодильні установки) 

31 Меблі • # 

31.00 Меблі • # для сидіння та їхні частини; частини меблів 

31.00.1 Меблі • # для сидіння та їхні частини 

31.00.11 Меблі • # для сидіння, переважно з металевим каркасом 

31.00.12 Меблі • # для сидіння, переважно з дерев'яним каркасом 

31.00.12-10.00 Меблі • # для сидіння, які перетворюються на ліжка 

(крім садових або кемпінгових) 

31.00.12-30.00 Меблі • # для сидіння з тростини, лози, бамбука чи 

подібних матеріалів 

31.00.12-50.00 Меблі • # для сидіння, оббиті, з дерев'яним каркасом 

(зокрема дивани з двома кріслами), крім 

обертових сидінь 

31.00.13 Меблі • # для сидіння, інші 

31.00.13-00.00 Меблі • # для сидіння, інші 

31.0 Меблі • # 

31.01 Меблі • # конторські/офісні та меблі для підприємств 
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торгівлі 

31.01 Меблі • Меблі конторські/офісні та # для підприємств 

торгівлі 

31.01.1 Меблі • # конторські/офісні та меблі для підприємств 

торгівлі 

31.01.1 Меблі • Меблі конторські/офісні та # для підприємств 

торгівлі 

31.01.11 Меблі • # конторські/офісні металеві 

31.01.11-40.00 Меблі • # конторські/офісні металеві, інші, заввишки не 

більше ніж 80 см 

31.01.11-70.00 Меблі • # конторські/офісні металеві, інші, заввишки 

більше ніж 80 см 

31.01.12 Меблі • # конторські/офісні, дерев'яні 

31.01.12-00.00 Меблі • # конторські/офісні, дерев'яні 

31.01.13 Меблі • # для підприємств торгівлі, дерев'яні 

31.01.13-00.00 Меблі • # для підприємств торгівлі, дерев'яні 

31.02 Меблі • # кухонні 

31.02.1 Меблі • # кухонні 

31.02.10 Меблі • # кухонні 

31.02.10-00.00 Меблі • # кухонні 

31.09 Меблі • #, інші 

31.09.1 Меблі • #, інші 

31.09.11 Меблі • # металеві, н. в. і. у. 

31.09.11-00.00 Меблі • # металеві, н. в. і. у. 

31.09.12 Меблі • # дерев'яні до спалень, їдалень і віталень 

31.09.12-30.00 Меблі • # дерев'яні до спалень (крім фурнітури до шаф, 

убудовуваних у стіни, матрацових каркасів, 

ламп і освітлювальної арматури, дзеркал-

стояків, сидінь) 

31.09.12-50.00 Меблі • # дерев'яні до їдалень і віталень (крім дзеркал-

стояків, сидінь) 

31.09.13 Меблі • # дерев'яні, н. в. і. у. 

31.09.13-00.00 Меблі • # дерев'яні, н. в. і. у. 

31.09.14 Меблі • # з пластмаси чи інших матеріалів (наприклад, 

тростини, лози чи бамбука) 

31.09.14-30.00 Меблі • # з пластмаси, крім медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних меблів - 
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корпусів і шаф, спеціально сконструйованих до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.09.14-50.00 Меблі • # з інших матеріалів, ніж метал, дерево чи 

пластмаса, крім сидінь, корпусів і шаф, 

спеціально сконструйованих до високоякісних 

акустичних систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

32.50.3 Меблі • # медичні, хірургічні, стоматологічні та 
ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні 
крісла; їхні частини 

32.50.30 Меблі • # медичні, хірургічні, стоматологічні та 
ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні 
крісла; їхні частини 

32.50.30-50 Меблі • # медичні, хірургічні й ветеринарні та їхні 
частини (крім столів і стільців, призначених 

спеціально для рентгену) 

32.50.30-50.99 Меблі • # медичні, хірургічні й ветеринарні та їхні 
частини (крім столів і стільців, призначених 

спеціально для рентгену), інші 

13.92.16-60.00 Меблів • Вироби меблево-декоративні (зокрема чохли до 

#, наволочки, а також пошиванки на 

автомобільні крісла), крім ковдр, пледів, 

постільної, столової, туалетної та кухонної 
білизни, фіранок, гардин, штор, запон і покривал 

на ліжка 

22.29.26 Меблів • Фурнітура для #, корпусів автомобілів і подібні 
вироби з пластмас; статуетки та інші 
оздоблювальні вироби з пластмас 

22.29.26-10.00 Меблів • Фурнітура для #, корпусів автомобілів або 

подібні вироби з пластмас 

25.50.13-70.00 Меблів • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, #, набивних речей меблів, світильників 

і освітлювального устатковання, складаних 

металевих конструкцій 

25.50.13-70.00 Меблів • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 
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звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей #, світильників 

і освітлювального устатковання, складаних 

металевих конструкцій 

25.72.11-70.00 Меблів • Замки до # з недорогоцінних металів 

25.72.12-70.00 Меблів • Замки (крім висячих замків, замків до 

автотранспортних засобів, замків до # та замків 

до дверей будинків) з недорогоцінних металів 

25.72.14 Меблів • Завіси, монтажна арматура, кріплення та подібні 
вироби до автотранспортних засобів, дверей, 

вікон, #, з недорогоцінних металів 

25.72.14-50.00 Меблів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби до # (крім завіс, поворотних роликів, 

замків і ключів) з недорогоцінних металів 

25.72.14-60.00 Меблів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби, інші (крім призначених до 

автотранспортних засобів, будівель та #), з 
недорогоцінних металів 

25.99.22 Меблів • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних 

металів, крім конторських/офісних # 

25.99.22-00.00 Меблів • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних 

металів, крім конторських/офісних # 

28.25.30-70.00 Меблів • Частини # з умонтованим холодильним 

устаткованням, теплових помп, холодильного 

побутового устатковання (випарювачі та 
конденсатори, крім випарювачів і конденсаторів 

до непобутового холодильного устатковання) 

31.00 Меблів • Меблі для сидіння та їхні частини; частини # 

31.00.2 Меблів • Частини # (крім частин меблів для сидіння) 

31.00.2 Меблів • Частини меблів (крім частин # для сидіння) 

31.00.9 Меблів • Послуги щодо оббивання стільців і # для 

сидіння; роботи субпідрядні як частина 

виробництва меблів для сидіння та їхніх частин, 

частин меблів 

31.00.9 Меблів • Послуги щодо оббивання стільців і меблів для 

сидіння; роботи субпідрядні як частина 

виробництва # для сидіння та їхніх частин, 
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частин меблів 

31.00.9 Меблів • Послуги щодо оббивання стільців і меблів для 

сидіння; роботи субпідрядні як частина 

виробництва меблів для сидіння та їхніх частин, 

частин # 

31.00.14 Меблів • Частини # для сидіння 

31.00.14-00.00 Меблів • Частини # для сидіння 

31.00.20 Меблів • Частини # (крім частин меблів для сидіння) 

31.00.20 Меблів • Частини меблів (крім частин # для сидіння) 

31.00.20-30.00 Меблів • Частини металевих #, крім частин до медичних, 

хірургічних, стоматологічних або ветеринарних 

меблів, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.20-30.00 Меблів • Частини металевих меблів, крім частин до 

медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних #, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.20-30.00 Меблів • Частини металевих меблів, крім частин до 

медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних меблів, сидінь, перукарських 

крісел - до спеціально сконструйованих # до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.20-50.00 Меблів • Частини дерев'яних #, крім частин до медичних, 

хірургічних, стоматологічних або ветеринарних 

меблів, сидінь, перукарських крісел – до 

спеціально сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.20-50.00 Меблів • Частини дерев'яних меблів, крім частин до 

медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних #, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.20-50.00 Меблів • Частини дерев'яних меблів, крім частин до 

медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних меблів, сидінь, перукарських 

крісел - до спеціально сконструйованих # до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 
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31.00.20-90.00 Меблів • Частини інших, ніж з дерева чи металу #, крім 

частин до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних меблів, 

сидінь, перукарських крісел - до спеціально 

сконструйованих меблів до високоякісних 

акустичних систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

31.00.20-90.00 Меблів • Частини інших, ніж з дерева чи металу меблів, 

крім частин до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних #, сидінь, 

перукарських крісел - до спеціально 

сконструйованих меблів до високоякісних 

акустичних систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

31.00.20-90.00 Меблів • Частини інших, ніж з дерева чи металу меблів, 

крім частин до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних меблів, 

сидінь, перукарських крісел - до спеціально 

сконструйованих # до високоякісних акустичних 

систем, відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.91 Меблів • Послуги щодо оббивання стільців і # для 

сидіння 

31.00.91-00.00 Меблів • Послуги щодо оббивання стільців і # для 

сидіння 

31.00.99 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

для сидіння та їхніх частин, частин меблів 

31.00.99 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

меблів для сидіння та їхніх частин, частин # 

31.00.99-00.00 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

для сидіння та їхніх частин, частин меблів 

31.00.99-00.00 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

меблів для сидіння та їхніх частин, частин # 

31.01.9 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних # і меблів для підприємств 

торгівлі 

31.01.9 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних меблів і # для підприємств 

торгівлі 

31.01.99 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних # і меблів для підприємств 

торгівлі 

31.01.99 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних меблів і # для підприємств 

торгівлі 



стор. 1580 з 1807  

31.01.99-00.00 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних # і меблів для підприємств 

торгівлі 

31.01.99-00.00 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

конторських/офісних меблів і # для підприємств 

торгівлі 

31.02.9 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кухонних # 

31.02.99 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кухонних # 

31.02.99-00.00 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кухонних # 

31.09.9 Меблів • Послуги щодо опоряджування нових #; роботи 

субпідрядні як частина виробництва інших 

меблів 

31.09.9 Меблів • Послуги щодо опоряджування нових меблів; 

роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # 

31.09.14-30.00 Меблів • Меблі з пластмаси, крім медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних # - корпусів і 
шаф, спеціально сконструйованих до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.09.91 Меблів • Послуги щодо опоряджування нових # (крім 

оббивання стільців і меблів для сидіння) 

31.09.91 Меблів • Послуги щодо опоряджування нових меблів 

(крім оббивання стільців і # для сидіння) 

31.09.91-00.00 Меблів • Послуги щодо опоряджування нових # (крім 

оббивання стільців і меблів для сидіння) 

31.09.91-00.00 Меблів • Послуги щодо опоряджування нових меблів 

(крім оббивання стільців і # для сидіння) 

31.09.99 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # 

31.09.99-00.00 Меблів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # 

25.72.11 Меблів • Замки висячі та врізні до автотранспортних 

засобів і до #, з недорогоцінних металів 

20.41.43 Меблями • Засоби полірувальні та креми для доглядання за 

взуттям, #, підлогами, кузовами автомобілів, 

склом або металом 

20.41.43-50.00 Меблями • Засоби полірувальні, креми та подібні препарати 

для доглядання за дерев'яними #, підлогами чи 
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іншими дерев'яними поверхнями (крім штучних 

і готових восків) 

21.20.21-60.00 Медицини • Вакцини для ветеринарної # 

26.60.12 Медицині • Апарати електродіагностичні, використовувані в 

# 

26.60.13 Медицині • Апарати, що використовують ультрафіолетове 
чи інфрачервоне випромінювання, застосовувані 
у #, хірургії, стоматології чи ветеринарії 

26.60.13-00.00 Медицині • Апарати, що використовують ультрафіолетове 
чи інфрачервоне випромінювання, застосовувані 
у #, хірургії, стоматології чи ветеринарії 

32.50.13-11.00 Медицині • Шприци, з голками чи без голок, призначені для 

використовування в #, хірургії, стоматології чи 

ветеринарії 

32.50.13-13.00 Медицині • Голки трубчасті, призначені для 

використовування в #, хірургії, стоматології чи 

ветеринарії 

32.50.13-15.00 Медицині • Голки для накладання швів, призначені для 

використовування в #, хірургії, стоматології чи 

ветеринарії 

32.50.13-17.00 Медицині • Голки, катетери, зонди та подібні вироби (крім 

голок трубчастих і голок для накладання швів), 

призначені для використовування в #, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

32.50.50-20.00 Медицині • Препарати у формі гелю, що їх використовують 

у # чи ветеринарії для змащування під час 
хірургічних операцій чи медичних оглядів або 

для зчіплювання тіла з медичними 

інструментами 

32.50.50-20.00 Медичними • Препарати у формі гелю, що їх використовують 

у медицині чи ветеринарії для змащування під 

час хірургічних операцій чи медичних оглядів 

або для зчіплювання тіла з # інструментами 

22.29.91-97.00 Медичних • Виготовляння пластмасових деталей до приладів 

та апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних вимірювальних, 

контрольних, прецизійних, інструментів і 
апаратів # і хірургічних 

25.50.11-34.00 Медичних • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 
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записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, # або хірургічних 

25.50.11-58.00 Медичних • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, # 

або хірургічних 

25.50.12-90.00 Медичних • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, # 

або хірургічних 

25.50.20-80.00 Медичних • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, # 

або хірургічних з кольорових металів 

26.51.51-10.00 Медичних • Термометри рідинні безпосереднього 

зчитування (крім поєднаних з іншими 

інструментами, # або ветеринарних термометрів) 

26.60.9 Медичних • Послуги щодо виробництва # приладів; роботи 

субпідрядні як частина виробництва 

радіологічного, електромедичного й 

електротерапевтичного устатковання 
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26.60.11-15.00 Медичних • Апаратура, що базується на використанні 
рентгенівського випромінювання для #, 

хірургічних, стоматологічних і ветеринарних 

потреб (зокрема апаратура для радіографії та 
радіотерапії) 

26.60.11-19.00 Медичних • Апаратура, що базується на використанні 
рентгенівського випромінювання (крім 

призначеної для #, хірургічних, стоматологічних 

і ветеринарних потреб) 

26.60.11-30.00 Медичних • Апаратура, що базується на використанні альфа-

, бета- чи гамма- випромінювання, для #, 

хірургічних, стоматологічних і ветеринарних 

потреб чи для іншої призначеності (зокрема 
апаратура для радіографії та радіотерапії) 

26.60.91 Медичних • Послуги щодо виробництва # приладів 

26.60.91-00.00 Медичних • Послуги щодо виробництва # приладів 

31.00.11-55.00 Медичних • Сидіння поворотні, оббиті, з пристроєм 

регулювання висоти, зі спинкою й оснащені 
коліщатками чи полоззям (крім #, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних сидінь, 

перукарських чи подібних крісел) 

31.00.11-59.00 Медичних • Сидіння поворотні, необбиті, з пристроєм 

регулювання висоти (крім сидінь з коліщатками 

чи полоззям, #, хірургічних, стоматологічних 

або ветеринарних сидінь, перукарських чи 

подібних крісел) 

31.00.11-70.00 Медичних • Сидіння оббиті, з металевим каркасом (крім 

поворотних сидінь, #, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних сидінь, 

перукарських чи подібних крісел до 

мототранспортних засобів, до повітряних 

літальних апаратів) 

31.00.11-90.00 Медичних • Сидіння необбиті, з металевим каркасом (крім #, 

хірургічних, стоматологічних або ветеринарних 

сидінь, перукарських чи подібних крісел, 

поворотних сидінь) 

31.00.20-30.00 Медичних • Частини металевих меблів, крім частин до #, 

хірургічних, стоматологічних або ветеринарних 

меблів, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.20-50.00 Медичних • Частини дерев'яних меблів, крім частин до #, 

хірургічних, стоматологічних або ветеринарних 

меблів, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до 
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високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.00.20-90.00 Медичних • Частини інших, ніж з дерева чи металу меблів, 

крім частин до #, хірургічних, стоматологічних 

або ветеринарних меблів, сидінь, перукарських 

крісел - до спеціально сконструйованих меблів 

до високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

31.09.14-30.00 Медичних • Меблі з пластмаси, крім #, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних меблів - 

корпусів і шаф, спеціально сконструйованих до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

32.30.15-80.00 Медичних • М'ячі (крім м'ячів для гольфу, настільного 

тенісу, # м'ячів і панч-болів) 

32.50.13-35.00 Медичних • Ендоскопи для # цілей 

32.99.15-10.00 Медичних • Олівці прості та кольорові, з грифелями у 

твердій оболонці (крім олівців для #, 

косметичних або гігієнічних цілей) 

33.20.41 Медичних • Монтування професійних # машин, прецизійних 

і оптичних приладів 

33.20.41-00.00 Медичних • Монтування професійних # машин, прецизійних 

і оптичних приладів 

32.50.50-20.00 Медичних • Препарати у формі гелю, що їх використовують 

у медицині чи ветеринарії для змащування під 

час хірургічних операцій чи # оглядів або для 

зчіплювання тіла з медичними інструментами 

32.5 Медичні • Інструменти і приладдя # та стоматологічні 

32.50 Медичні • Інструменти і приладдя # та стоматологічні 

32.50.1 Медичні • Інструменти і прилади #, хірургічні та 
стоматологічні 

32.50.3 Медичні • Меблі #, хірургічні, стоматологічні та 
ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні 
крісла; їхні частини 

32.50.12 Медичні • Стерилізатори #, хірургічні чи лабораторні 

32.50.12-00.00 Медичні • Стерилізатори #, хірургічні чи лабораторні 

32.50.13-40.00 Медичні • Термометри # чи ветеринарні, рідинні, 
безпосереднього зчитування (крім поєднаних з 
іншими інструментами) 

32.50.30 Медичні • Меблі #, хірургічні, стоматологічні та 
ветеринарні; крісла парикмахерські та подібні 
крісла; їхні частини 
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32.50.30-50 Медичні • Меблі #, хірургічні й ветеринарні та їхні частини 

(крім столів і стільців, призначених спеціально 

для рентгену) 

32.50.30-50.99 Медичні • Меблі #, хірургічні й ветеринарні та їхні частини 

(крім столів і стільців, призначених спеціально 

для рентгену), інші 

27.90.40-60.00 Медичного • Електромагніти та електромагнітні підіймальні 
головки та їхні частини (крім магнітів # 

застосування); патрони, затискачі та подібні 
пристрої для фіксації електромагнітні чи з 
постійними магнітами та їхні частини, н. в. і. у. 

32.50.9 Медичного • Роботи субпідрядні як частина виробництва # й 

хірургічного устатковання та ортопедичних 

пристроїв 

32.50.99 Медичного • Роботи субпідрядні як частина виробництва # й 

хірургічного устатковання та ортопедичних 

пристроїв 

32.50.99-00.00 Медичного • Роботи субпідрядні як частина виробництва # й 

хірургічного устатковання та ортопедичних 

пристроїв 

13.20.20-19.00 Медичної • Тканини бавовняні, не з пряжі різних кольорів, з 
поверхневою щільністю не більше ніж 200 г/м2, 

для технічного чи промислового використання 

(крім марлі, # марлі) 

13.20.20-20.00 Медичної • Тканини бавовняні, з поверхневою щільністю не 

більше ніж 100 г/м2, для виготовлення # марлі, 
бандажів і перев'язувальних матеріалів 

17.22.12-90.00 Медичної • Вироби паперові господарсько-побутової, 
санітарно-гігієнічної та # призначеності, н. в. і. 
у. 

32.50.5 Медичної • Вироби # та хірургічної призначеності, інші 

32.50.50 Медичної • Вироби # та хірургічної призначеності, інші 

11.03.1 Медовий • Напої інші, отримані бродінням (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), # напій); напої 
змішані з умістом алкоголю 

11.03.10 Медовий • Напої інші, отримані бродінням (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), # напій); напої 
змішані з умістом алкоголю 

11.03.10-00.00 Медовий • Напої інші, отримані бродінням (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), # напій); напої 
змішані з умістом алкоголю 

20.14.52-60.00 Меламін • # 

20.16.56-30.00 Меламінових • Смоли амінові, у первинних формах (крім 
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уремічних смол і тіоуремічних смол, # смол) 

16.29.21 Мелений • Корок натуральний, з вилученим зовнішнім 

шаром або начорно обрізаний, або у формі 
блоків, плит, листів чи смуг; корок подрібнений, 

гранульований або #; відходи корка 

16.29.21-30.00 Мелений • Відходи корка; корок подрібнений, 

гранульований або # (крім корка натурального 

необробленого чи начорно обробленого) 

23.91.11-10.00 Мелення • Жорна та камені точильні без обрамлення, 

призначені для #, шліфування чи подрібнювання 

23.91.11-20.00 Мелення • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби без обрамлення з агломерованих 

природних або штучних алмазів, крім жорен і 
точильних каменів, призначених для #, 

шліфування або подрібнювання 

23.91.11-30.00 Мелення • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення, армовані 
в'яжучим матеріалом із синтетичних або 

штучних смол, крім жорен і точильних каменів, 

призначених для #, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11-40.00 Мелення • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення, неармовані 
в'яжучим матеріалом із синтетичних або 

штучних смол, крім жорен і точильних каменів, 

призначених для #, шліфування або 

подрібнювання 

23.91.11-50.00 Мелення • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення з керамічних 

або силікатних матеріалів, крім жорен і 
точильних каменів, призначених для #, 

шліфування або подрібнювання 

10.81.1 Меляса • Цукор-сирець, тростинний і очищений 

тростинний чи буряковий цукор (сахароза); # 

10.81.14 Меляса • # 

10.83.14-30.00 Меляса • # тростинна 

10.83.14-50.00 Меляса • # бурякова 

28.14.13-77.00 Мембранні • Клапани # 

26.51.52-74.00 Мембраною • Манометри спіральні чи з металевою # 

неелектронні 

23.43.10-35.00 Мереж • Ізолятори електричні керамічні до повітряних 

ліній електропередавання чи контактних # 

(зокрема з металевими частинами), крім 
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громовідводів 

23.43.10-39.00 Мереж • Ізолятори електричні керамічні (зокрема з 
металевими частинами), крім призначених до 

повітряних ліній електропередавання чи 

контактних #, громовідводів 

26.30.22 Мереж • Телефони для # стільникового зв'язку чи інших 

мереж безпроводового зв'язку 

26.30.22 Мереж • Телефони для мереж стільникового зв'язку чи 

інших # безпроводового зв'язку 

26.30.22-00.00 Мереж • Телефони для # стільникового зв'язку чи інших 

мереж безпроводового зв'язку 

26.30.22-00.00 Мереж • Телефони для мереж стільникового зв'язку чи 

інших # безпроводового зв'язку 

27.90.51 Мереж • Конденсатори постійної ємності для 

електричних # частотою 50/60 Гц, спроможні 
витримувати реактивну потужність не менше 
ніж 0,5 кВ•А р 

27.90.51-00.00 Мереж • Конденсатори постійної ємності для 

електричних # частотою 50/60 Гц, спроможні 
витримувати реактивну потужність не менше 
ніж 0,5 кВ•А р 

26.12.2 Мережеві • Карти звукові, відеокарти, # карти та подібні 
карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20 Мережеві • Карти звукові, відеокарти, # карти та подібні 
карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.12.20-00.00 Мережеві • Карти звукові, відеокарти, # карти та подібні 
карти до машин автоматичного обробляння 

інформації 

26.20.12 Мережею • Апарати касові, банкомати та подібні машини, 

які можна сполучати з машиною чи # 

обробляння інформації 

26.20.12-00.00 Мережею • Апарати касові, банкомати та подібні машини, 

які можна сполучати з машиною чи # 

обробляння інформації 

26.30.23 Мережею • Апарати телефонні та апаратура, інші, для 

передавання та приймання звуку, зображення чи 

іншої інформації, зокрема апаратура для обміну 

інформацією # проводового чи безпроводового 

зв'язку (наприклад, локальною чи глобальною 

мережею) 

26.30.23 Мережею • Апарати телефонні та апаратура, інші, для 
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передавання та приймання звуку, зображення чи 

іншої інформації, зокрема апаратура для обміну 

інформацією мережею проводового чи 

безпроводового зв'язку (наприклад, локальною 

чи глобальною #) 

26.30.23-70.00 Мережею • Апарати для передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої інформації, зокрема 
апаратура для обміну інформацією # 

проводового чи безпроводового зв'язку 

(наприклад, локальною чи глобальною 

мережею), інші, ніж апарати для передавання чи 

приймання підтипу 26.20.16-40.00 та 

підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 

20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 

26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 28.23.21, 28.23.22 

26.30.23-70.00 Мережею • Апарати для передавання та приймання звуку, 

зображення чи іншої інформації, зокрема 
апаратура для обміну інформацією мережею 

проводового чи безпроводового зв'язку 

(наприклад, локальною чи глобальною #), інші, 
ніж апарати для передавання чи приймання 

підтипу 26.20.16-40.00 та підкатегорій 20.40.11, 

20.40.12, 20.40.20, 20.40.34, 26.20.17, 26.20.18, 

26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 26.40.33, 26.70.13, 

28.23.21, 28.23.22 

14.19.42 Мережива • Капелюхи та інші наголовні убори з фетру, 

плетені чи виготовлені сполученням смужок з 
будь-якого матеріалу, трикотажні або 

виготовлені з #, чи іншого текстильного полотна 

в куску; сітки для волосся 

14.19.42-70.00 Мережива • Капелюхи та інші наголовні убори, трикотажні 
або виготовлені з #, фетру чи іншого 

текстильного полотна в куску (але не у вигляді 
смужок); сітки для волосся з будь-якого 

матеріалу 

28.94.14-70.00 Мережива • Машини для виробництва позументної нитки, 

тюлю, #, вишивки, оздоблення, плетення тасьми 

чи сіток, тафтингові машини 

13.99.1 Мереживо • Тюль, # та вишивка; нитки позументні та 
стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна 

петляста 

13.99.11 Мереживо • Тюль та інші сітчасті полотна, крім 

трикотажного полотна машинного чи ручного 

в'язання; # в куску, стрічках чи окремими 

орнаментами 

13.99.11-50.00 Мереживо • #, машинного в'язання в куску, стрічках чи 

окремими орнаментами 



стор. 1589 з 1807  

13.99.11-70.00 Мереживо • #, ручної роботи в куску, стрічках чи окремими 

орнаментами 

26.20.16-40.00 Мережі • Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, 

які можна під'єднати до автоматичних машин 

для обробляння даних або до # (крім машин для 

друку, які друкують за допомогою пластин, 

барабанів та інших складників, а також машин, 

які виконують дві чи більше функції: 
друкування, копіювання чи факсимільне 
передавання) 

10.61.21 Меслинове • Борошно пшеничне чи # 

10.61.21-00.00 Меслинове • Борошно пшеничне чи # 

20.14.33-30.00 Метакрилова • Кислота # та її солі 

20.14.33-40.00 Метакрилової • Естери # кислоти 

20.14.12-47.00 Мета-ксилол • # і змішані ізомери ксилолу 

18.12.16 Метал • Друкування безпосередньо на пластмасу, скло, 

#, дерево й кераміку 

18.12.16-00.00 Метал • Друкування безпосередньо на пластмасу, скло, 

#, дерево й кераміку 

24.10.51-30.00 Метал • Листи та смуги, покриті зануренням у 

розплавлений #, завширшки не менше ніж 600 

мм 

24.32.20-20.00 Метал • Листи та смуги зі сталі, покриті зануренням в 

розплавлений #, завширшки менше ніж 600 мм 

24.32.20-40.00 Метал • Смуга рулонна холоднокатана з нелегованої 
сталі, покрита зануренням у розплавлений #, 

завширшки менше ніж 600 мм 

25.6 Метал • Послуги щодо обробляння металу та нанесення 

покривів на #; послуги щодо механічного 

обробляння 

25.61 Метал • Послуги щодо обробляння металу та нанесення 

покривів на # 

25.61.1 Метал • Нанесення покривів на # 

25.61.11 Метал • Нанесення металевих покривів на # 

25.61.12 Метал • Нанесення неметалевих покривів на # 

25.73.20-93.00 Метал • Полотна до пилок для прямолінійного різання, 

на # 

31.09.14-50.00 Метал • Меблі з інших матеріалів, ніж #, дерево чи 

пластмаса, крім сидінь, корпусів і шаф, 

спеціально сконструйованих до високоякісних 

акустичних систем, відеоапаратури чи 



стор. 1590 з 1807  

телеапаратури 

26.52.11 Металами • Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних металів або з 
металів, плакованих дорогоцінними # 

26.52.11-00.00 Металами • Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних металів або з 
металів, плакованих дорогоцінними # 

32.12.13-55.00 Металами • Вироби золотих або срібних справ майстрів з 
недорогоцінних металів, плакованих 

дорогоцінними # 

25.99.12-80.00 Металевий • Жмутик #, мочалки для чищення кухонного 

посуду й подушечки для чищення та 
полірування, рукавички й подібні вироби, із 
заліза чи сталі 

25.99.29-83.00 Металевим • Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім шлангів 

ґумових із зовнішнім # покривом, гнучких труб, 

виготовлених як деталі механізмів або 

транспортних засобів) 

25.99.29-85.00 Металевим • Труби гнучкі з недорогоцінних металів (крім 

ґумових шлангів із зовнішнім # покривом, 

гнучких труб (виготовлених як деталі механізмів 

або транспортних засобів), із заліза чи сталі) 

31.00.11 Металевим • Меблі для сидіння, переважно з # каркасом 

31.00.11-70.00 Металевим • Сидіння оббиті, з # каркасом (крім поворотних 

сидінь, медичних, хірургічних, стоматологічних 

або ветеринарних сидінь, перукарських чи 

подібних крісел до мототранспортних засобів, 

до повітряних літальних апаратів) 

31.00.11-90.00 Металевим • Сидіння необбиті, з # каркасом (крім медичних, 

хірургічних, стоматологічних або ветеринарних 

сидінь, перукарських чи подібних крісел, 

поворотних сидінь) 

31.03.12-30.00 Металевим • Матраци з губчастої ґуми (зокрема з # 

каркасом), крім водяних матраців, надувних 

матраців 

31.03.12-50.00 Металевим • Матраци з губчастої пластмаси (зокрема з # 

каркасом), крім водяних матраців, надувних 

матраців 

20.59.57-40.00 Металевими • Карбіди металів неагломеровані, змішані між 

собою або з іншими # зв'язувальними 

речовинами 

23.43.10-35.00 Металевими • Ізолятори електричні керамічні до повітряних 

ліній електропередавання чи контактних мереж 

(зокрема з # частинами), крім громовідводів 
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23.43.10-39.00 Металевими • Ізолятори електричні керамічні (зокрема з # 

частинами), крім призначених до повітряних 

ліній електропередавання чи контактних мереж, 

громовідводів 

32.20.13-10.00 Металевими • Органи духові клавішні, фісгармонії та подібні 
клавішні інструменти з # язичками 

13.96.1 Металевих • Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з 
металом; тканини з # ниток і тканини з 
металізованої пряжі; нитки ґумові та корд з 
текстильним покривом і продукція текстильна та 
готові вироби технічної призначеності 

13.96.12 Металевих • Тканини з # ниток і тканини з металізованої 
пряжі, н. в. і. у. 

13.96.12-00.00 Металевих • Тканини з # ниток і тканини з металізованої 
пряжі, н. в. і. у. 

15.12.13 Металевих • Ремінці (крім #), стрічки та браслети до 

годинників, призначених для носіння на собі, та 
їхні частини 

15.12.13-00.00 Металевих • Ремінці (крім #), стрічки та браслети до 

годинників, призначених для носіння на собі, та 
їхні частини 

20.41.43-83.00 Металевих • Засоби полірувальні для # поверхонь 

20.59.56-20.00 Металевих • Засоби для травлення # поверхонь 

23.43.10-33.00 Металевих • Ізолятори електричні керамічні (без # частин) 

23.44.12-30.00 Металевих • Магніти постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти (крім #) 

23.65.12-20.00 Металевих • Вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами 

целюлози чи з подібних сумішей волокон 

(азбесту, целюлози або інших рослинних 

волокон, синтетичних полімерів, скляних чи # 

волокон) і цементу або інших гідравлічних 

зв'язувальних речовин з умістом азбесту 

23.65.12-40.00 Металевих • Листи, панелі, плитка та подібні вироби з 
цементу з волокнами целюлози чи з подібних 

сумішей волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних полімерів, 

скляних чи # волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без умісту 

азбесту 

23.65.12-60.00 Металевих • Труби, трубки та фітинги для труб і трубок з 
цементу з волокнами целюлози чи з подібних 

сумішей волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних полімерів, 

скляних чи # волокон) і цементу або інших 
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гідравлічних зв'язувальних речовин, без умісту 

азбесту 

23.65.12-80.00 Металевих • Вироби з цементу з волокнами целюлози чи з 
подібних сумішей волокон (целюлози або інших 

рослинних волокон, синтетичних полімерів, 

скляних чи # волокон) і цементу або інших 

гідравлічних зв'язувальних речовин, без умісту 

азбесту (крім листів, панелей, плитки й подібних 

виробів, зокрема труб, трубок і фітингів для 

труб і трубок) 

25.11.9 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

конструкцій і їхніх частин 

25.11.99 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

конструкцій і їхніх частин 

25.11.99-00.00 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

конструкцій і їхніх частин 

25.12.9 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

дверей і вікон 

25.12.99 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

дверей і вікон 

25.12.99-00.00 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

дверей і вікон 

25.29.9 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

цистерн, резервуарів і вмістищ 

25.29.99 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

цистерн, резервуарів і вмістищ 

25.29.99-00.00 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

цистерн, резервуарів і вмістищ 

25.50.13-70.00 Металевих • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 

складаних # конструкцій 

25.61.11 Металевих • Нанесення # покривів на метал 

25.61.11-30.00 Металевих • Нанесення # покривів зануренням у металеві 
розплави (методом гальванізації цинком або 

занурення в олово) 
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25.61.11-50.00 Металевих • Нанесення # покривів методом термічного 

напилення 

25.61.11-70.00 Металевих • Нанесення # покривів цинкових 

електролітичним методом 

25.61.11-90.00 Металевих • Нанесення інших # покривів, крім цинкових 

(зокрема нікелевих, мідних, хромових, з 
дорогоцінних металів) електролітичним і 
хімічним методами 

25.61.21 Металевих • Обробляння термічне металів, крім нанесення # 

покривів 

25.61.21-00.00 Металевих • Обробляння термічне металів, крім нанесення # і 
пластмасових покривів 

25.62.1 Металевих • Послуги щодо токарного обробляння # деталей 

25.62.10 Металевих • Обробляння токарне # деталей 

25.62.10-01.00 Металевих • Обробляння токарне # деталей кранів, клапанів і 
подібних виробів 

25.62.10-03.00 Металевих • Обробляння токарне # деталей механізмів і 
механічних пристроїв 

25.62.10-05.00 Металевих • Обробляння токарне # деталей наземних 

транспортних засобів (крім деталей локомотивів 

і рухомого складу, одержаних литтям, куванням, 

пресуванням, штампуванням, профілюванням 

або методом порошкової металургії) 

25.62.10-07.00 Металевих • Обробляння токарне # деталей повітряних 

суден, космічних кораблів і супутників 

25.62.10-09.00 Металевих • Обробляння токарне # деталей електричних 

машин і устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, телевізійної 
відео- та звукозаписувальної й відтворювальної 
апаратури 

25.62.10-11.00 Металевих • Обробляння токарне # деталей оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

вимірювальних, контролювальних і прецизійних 

приладів і апаратів 

25.62.10-13.00 Металевих • Обробляння токарне # деталей виробів 25.99.29-

22.00 - 25.99.29-49.00, 25.99.29-58.00, 25.93.13-

60.00, 25.93.16-80.00, 25.93.17-70.00, 25.99.29-

55.00, 25.93.14-80.00 (вироби з алюмінію), 

залізничного та трамвайного рухомого складу та 
пристроїв кріплення рейкових колій 

25.92.9 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

легких # умістин 

25.92.99 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 
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легких # умістин 

25.92.99-00.00 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

легких # умістин 

25.99.9 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # виробів, н. в. і. у. 

25.99.99 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # виробів, н. в. і. у. 

25.99.99-00.00 Металевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # виробів, н. в. і. у. 

28.41.33-30.00 Металевих • Преси для формування # порошків методом 

спікання та преси для пакування металевого 

брухту в пакети 

28.41.34-10.00 Металевих • Верстати для волочіння прутків, труб, профілів, 

дроту чи подібних # виробів, металокераміки та 

керметів 

31.00.20-30.00 Металевих • Частини # меблів, крім частин до медичних, 

хірургічних, стоматологічних або ветеринарних 

меблів, сидінь, перукарських крісел - до 

спеціально сконструйованих меблів до 

високоякісних акустичних систем, 

відеоапаратури чи телеапаратури 

33.1 Металевих • Ремонтування # виробів, машин і устатковання 

33.11 Металевих • Ремонтування # виробів 

33.11.1 Металевих • Ремонтування та технічне обслуговування # 

виробів 

33.11.11 Металевих • Ремонтування та технічне обслуговування # 

конструкцій 

33.11.11-00.00 Металевих • Ремонтування та технічне обслуговування # 

конструкцій 

33.11.12 Металевих • Ремонтування та технічне обслуговування # 

цистерн, резервуарів і вмістищ 

33.11.12-00.00 Металевих • Ремонтування та технічне обслуговування # 

цистерн, резервуарів і вмістищ 

33.11.19 Металевих • Ремонтування та технічне обслуговування інших 

# виробів 

33.11.19-00.00 Металевих • Ремонтування та технічне обслуговування інших 

# виробів 

33.20.1 Металевих • Монтування # виробів, крім машин і 
устатковання 

33.20.11 Металевих • Монтування парогенераторів, крім водогрійних 

котлів центрального опалення, зокрема 
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монтування систем # труб на промислових 

підприємствах 

33.20.11-00.00 Металевих • Монтування парогенераторів, крім водогрійних 

котлів центрального опалення, зокрема 
монтування систем # труб на промислових 

підприємствах 

33.20.12 Металевих • Монтування інших # виробів, крім машин і 
устатковання 

33.20.12-00.00 Металевих • Монтування інших # виробів, крім машин і 
устатковання 

25 Металеві • Вироби #, крім машин і устатковання 

25.1 Металеві • Вироби конструкційні # 

25.2 Металеві • Цистерни, резервуари та вмістища # 

25.7 Металеві • Вироби ножові та столові прибори, інструменти 

й # вироби загальної призначеності 

25.9 Металеві • Вироби #, інші 

25.11 Металеві • Конструкції # та їхні частини 

25.11.1 Металеві • Будівлі складані # 

25.11.2 Металеві • Вироби конструкційні # та їхні частини 

25.11.10 Металеві • Будівлі складані # 

25.12 Металеві • Двері та вікна # 

25.12.1 Металеві • Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей # 

25.12.10 Металеві • Двері, вікна й рами до них і пороги до дверей # 

25.29 Металеві • Цистерни, резервуари та вмістища #, інші 

25.29.1 Металеві • Цистерни, резервуари та вмістища #, інші 

25.29.12 Металеві • Вмістини для стиснених або скраплених газів # 

25.29.12-00.00 Металеві • Вмістини для стиснених або скраплених газів # 

25.61.11-30.00 Металеві • Нанесення металевих покривів зануренням у # 

розплави (методом гальванізації цинком або 

занурення в олово) 

25.92 Металеві • Вмістини # легкі 

25.92.1 Металеві • Вмістини # легкі 

25.99 Металеві • Вироби #, інші, н. в. і. у. 

25.99.1 Металеві • Вироби для ванн і кухні, # 

25.99.29-95.00 Металеві • Магніти постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти, # 
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31.01.11 Металеві • Меблі конторські/офісні # 

31.01.11-10.00 Металеві • Столи креслярські конторські/офісні # (крім 

столів із закріплюваними на них машинами чи 

інструментами) 

31.01.11-40.00 Металеві • Меблі конторські/офісні #, інші, заввишки не 

більше ніж 80 см 

31.01.11-70.00 Металеві • Меблі конторські/офісні #, інші, заввишки 

більше ніж 80 см 

31.09.11 Металеві • Меблі #, н. в. і. у. 

31.09.11-00.00 Металеві • Меблі #, н. в. і. у. 

32.40.39-60.00 Металеві • Моделі мініатюрні, виливані, # 

32.50.22-53.00 Металеві • Зуби штучні, окремі, з пластмас (зокрема # 

кріплення), крім зубних рядів або часткових 

рядів 

32.50.22-55.00 Металеві • Зуби штучні, окремі, з інших матеріалів 

(зокрема # кріплення), крім зубних рядів або 

часткових рядів 

32.50.22-59.00 Металеві • Протези зубні (зокрема зубні ряди чи часткові 
ряди, коронки #, олов'яні, з нержавкої сталі), 
крім зубів штучних окремих 

28.41.33-30.00 Металевого • Преси для формування металевих порошків 

методом спікання та преси для пакування # 

брухту в пакети 

15.20.13-30.00 Металевої • Взуття, на дерев'яній основі та з верхом з 
натуральної шкіри (зокрема клоги), без 
внутрішньої устілки чи без захисної # пластинки 

28.41.34-70.00 Металевої • Машини для виробництва заклепок, ротаційно-

кувальні машини та токарно-давильні верстати 

для обробляння металу, машини для 

виробництва гнучких труб зі спіральної # смуги 

та електромагнітоімпульсні металообробчі 
верстати 

15.20.11 Металевою • Взуття водонепроникне, з підошвою та ґумовим 

чи пластмасовим верхом, крім взуття з захисною 

# пластинкою 

15.20.11-00.00 Металевою • Взуття водонепроникне, з ґумовим чи 

пластмасовим верхом, крім взуття з захисною # 

пластинкою 

15.20.13 Металевою • Взуття з верхом з натуральної шкіри, крім 

спортивного взуття, взуття з захисною # 

пластинкою та різне спеціалізоване взуття 

15.20.31 Металевою • Взуття із захисною # пластинкою 
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15.20.31-20.00 Металевою • Взуття (зокрема водонепроникне) із захисною # 

пластинкою, на підошві та з ґумовим чи 

пластмасовим верхом 

15.20.31-50.00 Металевою • Взуття із захисною # пластинкою, на підошві з 
ґуми, пластмаси чи натуральної шкіри та з 
верхом з натуральної шкіри 

26.51.52-74.00 Металевою • Манометри спіральні чи з # мембраною 

неелектронні 

20.13.23 Метали • # лужні чи лужноземельні; метали 

рідкісноземельні, скандій та ітрій; ртуть 

20.13.23 Метали • Метали лужні чи лужноземельні; # 

рідкісноземельні, скандій та ітрій; ртуть 

20.13.23-00.00 Метали • # лужні чи лужноземельні: метали 

рідкісноземельні, скандій та ітрій; ртуть 

20.13.23-00.00 Метали • Метали лужні чи лужноземельні; # 

рідкісноземельні, скандій та ітрій; ртуть 

20.13.51-85.00 Метали • # дорогоцінні колоїдні; сполуки та амальгами 

дорогоцінних металів, крім нітрату срібла 

24.4 Метали • # дорогоцінні та інші кольорові метали 

24.4 Метали • Метали дорогоцінні та інші кольорові # 

24.41 Метали • # дорогоцінні 

24.41.4 Метали • # недорогоцінні чи срібло, плаковані золотом, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.5 Метали • # недорогоцінні, плаковані сріблом, 

недорогоцінні метали, срібло та золото, 

плаковані платиною, напівоброблені, без 
подальшого обробляння 

24.41.5 Метали • Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, 

недорогоцінні #, срібло та золото, плаковані 
платиною, напівоброблені, без подальшого 

обробляння 

24.41.40 Метали • # недорогоцінні чи срібло, плаковані золотом, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.40-00.00 Метали • # недорогоцінні чи срібло, плаковані золотом, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.50 Метали • # недорогоцінні, плаковані сріблом, 

недорогоцінні метали, срібло та золото, 

плаковані платиною, напівоброблені, без 
подальшого обробляння 

24.41.50 Метали • Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, 

недорогоцінні #, срібло та золото, плаковані 
платиною, напівоброблені, без подальшого 
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обробляння 

24.41.50-30.00 Метали • # недорогоцінні, плаковані сріблом, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.50-50.00 Метали • # недорогоцінні, срібло та золото, плаковані 
платиною, напівоброблені, без подальшого 

обробляння 

24.45 Метали • # кольорові, інші 

24.45.3 Метали • # кольорові інші та вироби з них; 

металокераміка; зола й залишки, з умістом 

металів або сполук металів 

24.45.30 Метали • # кольорові інші та вироби з них; 

металокераміка; зола й залишки, з умістом 

металів або сполук металів 

20.12.19 Металів • Оксиди, гідроксиди та пероксиди інших # 

20.12.19-90.00 Металів • Основи неорганічні інші; оксиди, гідроксиди та 

пероксиди інших #, н. в. і. у. 

20.13.3 Металів • Солі # галоїдні, гіпохлорити, хлорати й 

перхлорати 

20.13.5 Металів • Солі інших # 

20.13.31 Металів • Солі # галоїдні 

20.13.31-50.00 Металів • Оксиди хлору і хлориди гідроксидів міді та 

інших # 

20.13.51 Металів • Солі оксометалевих чи пероксометалевих 

кислот; колоїди дорогоцінних # 

20.13.51-85.00 Металів • Метали дорогоцінні колоїдні; сполуки та 

амальгами дорогоцінних #, крім нітрату срібла 

20.13.52 Металів • Сполуки неорганічні, н. в. і. у., зокрема вода 

дистильована, амальгами, крім амальгам 

дорогоцінних # 

20.13.52-90.00 Металів • Сполуки неорганічні, інші, н. в. і. у.(крім 

дистильованої та кондуктометричної води та 

води подібної чистоти, зрідженого повітря та 

стисненого повітря, амальгам дорогоцінних #) 

20.13.62-40.00 Металів • Силікати; силікати лужних #, технічні 

20.13.65 Металів • Сполуки рідкісноземельних #, ітрію чи скандію 

20.13.65-00.00 Металів • Сполуки рідкісноземельних #, ітрію чи скандію 

20.59.57-40.00 Металів • Карбіди # неагломеровані, змішані між собою 

або з іншими металевими зв'язувальними 

речовинами 

23.20.14-10.00 Металів • Вироби з умістом магнезиту, доломіту чи 
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хроміту (зокрема цегли та інші форми, камені 
пробірні для випробування дорогоцінних #, 

блоки та плити для брукування), крім 

вогнетривких виробів 

23.43.10-53.00 Металів • Арматура ізолювальна керамічна до 

електричних машин, устатковання та приладдя 

до них, з умістом не менше ніж 80 мас. % 

оксидів # 

23.43.10-55.00 Металів • Арматура ізолювальна керамічна до 

електричних машин, устатковання та приладдя 

до них (крім арматури з умістом не менше ніж 

80 мас. % оксидів #) 

24.5 Металів • Послуги щодо лиття # 

24.41.9 Металів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

дорогоцінних # 

24.41.99 Металів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

дорогоцінних # 

24.41.99-00.00 Металів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

дорогоцінних # 

24.45.3 Металів • Метали кольорові інші та вироби з них; 

металокераміка; зола й залишки, з умістом # або 

сполук металів 

24.45.3 Металів • Метали кольорові інші та вироби з них; 

металокераміка; зола й залишки, з умістом 

металів або сполук # 

24.45.9 Металів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших кольорових # 

24.45.30 Металів • Метали кольорові інші та вироби з них; 

металокераміка; зола й залишки, з умістом # або 

сполук металів 

24.45.30 Металів • Метали кольорові інші та вироби з них; 

металокераміка; зола й залишки, з умістом 

металів або сполук # 

24.45.30-55.00 Металів • Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, 

індій, ніобій (колумбій), реній і талій та вироби з 
цих #, н. в. і. у.; відходи та брухт цих металів 

(крім берилія, хрому й талія) 

24.45.30-55.00 Металів • Берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, 

індій, ніобій (колумбій), реній і талій та вироби з 
цих металів, н. в. і. у.; відходи та брухт цих# 

(крім берилія, хрому й талія) 

24.45.99 Металів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших кольорових # 
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24.45.99-00.00 Металів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших кольорових # 

24.53 Металів • Послуги щодо лиття легких # 

24.53.1 Металів • Послуги щодо лиття легких # 

24.53.10 Металів • Послуги щодо лиття легких # 

24.53.10-10.00 Металів • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
легких #, крім деталей локомотивів, рухомого 

складу та транспортних засобів для будівельної 
промисловості 

24.53.10-20.00 Металів • Лиття деталей трансмісійних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів з легких # 

(крім деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.53.10-50.00 Металів • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв з легких # (крім деталей поршневих, 

турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, 

газових турбін, підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних засобів 

для будівельної промисловості) 

24.54 Металів • Послуги щодо лиття інших кольорових # 

24.54.1 Металів • Послуги щодо лиття інших кольорових # 

24.54.10 Металів • Послуги щодо лиття інших кольорових # 

24.54.10-10.00 Металів • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
кольорових #, крім легких металів (крім деталей 

до локомотивів і рухомого складу, портальних 

лісовозів, вантажних машин, обладнаних 

вантажопідіймальним або маніпуляційним 

устаткованням, сільськогосподарських і 
дорожніх котків, бульдозерів і подібних машин) 

24.54.10-10.00 Металів • Лиття деталей наземних транспортних засобів з 
кольорових металів, крім легких # (крім деталей 

до локомотивів і рухомого складу, портальних 

лісовозів, вантажних машин, обладнаних 

вантажопідіймальним або маніпуляційним 

устаткованням, сільськогосподарських і 
дорожніх котків, бульдозерів і подібних машин) 

24.54.10-20.00 Металів • Лиття деталей передавальних валів, колінчатих 

валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових #, крім легких металів 

(крім деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-20.00 Металів • Лиття деталей передавальних валів, колінчатих 
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валів, кулачкових валів, кривошипів, корпусів 

вальниць/підшипників і гладких валів, 

виливаних з кольорових металів, крім легких # 

(крім деталей корпусів роликових і кулькових 

вальниць/підшипників) 

24.54.10-40.00 Металів • Лиття інших деталей поршневих двигунів і 
виробів машинобудування з кольорових #, крім 

легких металів 

24.54.10-40.00 Металів • Лиття інших деталей поршневих двигунів і 
виробів машинобудування з кольорових металів, 

крім легких # 

24.54.10-50.00 Металів • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв, виливаних з кольорових #, крім 

легких металів (крім деталей до поршневих 

двигунів) 

24.54.10-50.00 Металів • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв, виливаних з кольорових металів, крім 

легких # (крім деталей до поршневих двигунів) 

24.54.10-90.00 Металів • Лиття деталей іншої призначеності, з 
кольорових #, крім легких металів 

24.54.10-90.00 Металів • Лиття деталей іншої призначеності, з 
кольорових металів, крім легких # 

25.21.11 Металів • Радіатори центрального опалення з 
неелектричним нагрівом, із чорних # 

25.21.11-00.00 Металів • Радіатори центрального опалення з 
неелектричним нагрівом, із чорних # 

25.50.11-58.00 Металів • Пресування холодне частин з кольорових # 

ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання 

та механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.12-90.00 Металів • Штампування об'ємне частин з кольорових # 

ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання 

та механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної 
звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
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апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.13 Металів • Послуги щодо формування #, інші 

25.50.13-50.00 Металів • Формування з листового металу (кольорових #) 

частин виробів підтипів 25.99.12-17.00 - 

25.99.12-49.00, 25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 

підкатегорій 31.01.11, 31.01.12, 31.01.13, 

31.02.10, 31.09.11, 31.09.12, 31.09.13, 31.09.14, 

частин наземних і рейкових транспортних 

засобів 

25.50.13-70.00 Металів • Формування з листового металу (кольорових #) 

частин ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 

складених металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Металів • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних з кольорових # 

25.61.2 Металів • Послуги щодо обробляння #, інші 

25.61.11-90.00 Металів • Нанесення інших металевих покривів, крім 

цинкових (зокрема нікелевих, мідних, хромових, 

з дорогоцінних #) електролітичним і хімічним 

методами 

25.61.21 Металів • Обробляння термічне #, крім нанесення 

металевих покривів 

25.61.21-00.00 Металів • Обробляння термічне #, крім нанесення 

металевих і пластмасових покривів 

25.61.22 Металів • Послуги щодо обробляння поверхні #, інші 

25.61.22-30.00 Металів • Фарбування, лакування # 
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25.61.22-50.00 Металів • Анодування # 

25.61.22-70.00 Металів • Осаджування # з парової фази 

25.61.22-90.00 Металів • Обробляння поверхні #, інше 

25.71.11-45.00 Металів • Ножі з фіксованим лезом, зокрема ножі для 

обрізання дерев, крім ножів на рибу й масло, 

столових ножів з фіксованими лезами, ножів і 
різальних пластин до механізмів або механічних 

пристроїв з ручками з недорогоцінних # 

25.71.11-75.00 Металів • Ножі та різальні пластини з ручками з 
недорогоцінних #, леза до ножів, зокрема ножі 
для обрізання дерев, ножі на рибу й масло, ножі 
або різальні пластини до механізмів або 

механічних пристроїв 

25.71.14-30.00 Металів • Прибори кухонні чи столові (зокрема ножі на 
рибу та масло) та подібні столові прибори з 
нержавкої сталі чи інших недорогоцінних #, 

крім столових ножів 

25.71.14-80.00 Металів • Прибори кухонні чи столові (зокрема ножі на 
рибу та масло) та подібні столові прибори з 
недорогоцінних #, зі срібним, золотим або 

платиновим покривом, крім столових ножів 

25.72.11 Металів • Замки висячі та врізні до автотранспортних 

засобів і до меблів, з недорогоцінних # 

25.72.11-30.00 Металів • Замки висячі з недорогоцінних # 

25.72.11-50.00 Металів • Замки до автотранспортних засобів з 
недорогоцінних # 

25.72.11-70.00 Металів • Замки до меблів з недорогоцінних # 

25.72.12 Металів • Замки з недорогоцінних #, інші 

25.72.12-30.00 Металів • Замки до дверей будинків циліндрові з 
недорогоцінних # 

25.72.12-50.00 Металів • Замки до дверей будинків (крім циліндрових 

замків) з недорогоцінних # 

25.72.12-70.00 Металів • Замки (крім висячих замків, замків до 

автотранспортних засобів, замків до меблів та 

замків до дверей будинків) з недорогоцінних # 

25.72.13-30.00 Металів • Шпінгалети та рами зі шпінгалетами, з 
умонтованими замками, з недорогоцінних # 

(крім защіпок і засувок до дамських сумочок, 

портфелів і дипломатів) 

25.72.13-50.00 Металів • Ключі, постачані окремо (зокрема грубо відлиті, 
ковані чи штамповані болванки, заготівки на 

ключі) з недорогоцінних # 
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25.72.13-70.00 Металів • Частини до висячих замків, врізних замків і до 

шпінгалетів і рам зі шпінгалетами, з 
недорогоцінних # 

25.72.14 Металів • Завіси, монтажна арматура, кріплення та подібні 
вироби до автотранспортних засобів, дверей; 

вікон, меблів, з недорогоцінних # 

25.72.14-10.00 Металів • Завіси з недорогоцінних # 

25.72.14-20.00 Металів • Ролики поворотні з недорогоцінних # 

25.72.14-30.00 Металів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби до автотранспортних засобів (крім завіс, 
поворотних роликів, замків і ключів) з 
недорогоцінних # 

25.72.14-40.00 Металів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби для використання в будівлях (крім завіс, 
поворотних роликів, замків, ключів, дверних 

очків з оптичними елементами та дверних 

засувів, що їх відкривають за допомогою 

ключів) з недорогоцінних # 

25.72.14-50.00 Металів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби до меблів (крім завіс, поворотних 

роликів, замків і ключів) з недорогоцінних # 

25.72.14-60.00 Металів • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби, інші (крім призначених до 

автотранспортних засобів, будівель та меблів), з 
недорогоцінних # 

25.72.14-70.00 Металів • Пристрої для зачинення дверей автоматичні з 
недорогоцінних # 

25.73.5 Металів • Опоки; форми ливарні для лиття #; піддони 

ливарні; моделі ливарні 

25.73.20-95.00 Металів • Полотна до пилок з робочою частиною зі сталі 
та з інших матеріалів, для обробляння # (крім 

полотен до стрічкових, дискових, ланцюгових 

пилок і до пилок для прямолінійного різання) 

25.73.40-31.00 Металів • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною з швидкорізальної сталі, для 

обробляння # (крім тримачів до мехінізмів і 
ручних інструментів, що їх використовують для 

буріння порід) 

25.73.50 Металів • Опоки; форми ливарні для лиття #; піддони 

ливарні; моделі ливарні 

25.73.50-13.00 Металів • Форми ливарні для лиття #; піддони ливарні; 
моделі ливарні (крім ливарних моделей з дерева) 

25.73.50-20.00 Металів • Форми для лиття # або карбідів металів 
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видуванням або під тиском (крім виливниць) 

25.73.50-20.00 Металів • Форми для лиття металів або карбідів # 

видуванням або під тиском (крім виливниць) 

25.73.50-30.00 Металів • Форми для лиття # або карбідів металів (крім 

форм для лиття видуванням або під тиском) 

25.73.50-30.00 Металів • Форми для лиття металів або карбідів # (крім 

форм для лиття видуванням або під тиском) 

25.73.60-18.00 Металів • Інструменти для буріння порід або ґрунтів, 

взаємозамінювані та частини до них, з робочою 

частиною з матеріалів інших, ніж спечені 
карбіди # чи з металокераміки 

25.92.13 Металів • Пробки корончасті та заглушки, ковпачки й 

накривки з недорогоцінних # 

25.92.13-70.00 Металів • Заглушки, затички, ковпачки та накривки з 
недорогоцінних # (крім свинцевих, корончастих 

пробок, алюмінієвих затичок, заглушок, 

ковпачків і накривок, діаметром більше ніж 21 

мм) 

25.93.15-10.00 Металів • Електроди з покривом для електродугового 

зварювання з недорогоцінних # 

25.93.15-30.00 Металів • Дріт електродний для електродугового 

зварювання, з недорогоцінних # (крім дроту та 
прутків із трубчатим припоєм, припоєм зі сплаву 

з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого 

дорогоцінного металу) 

25.93.15-50.00 Металів • Прутки з покривом з недорогоцінних # і 
електродний дріт, призначені для паяння, паяння 

твердим припоєм або газового зварювання (крім 

дроту та прутків із трубчатим припоєм зі сплаву 

з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого 

дорогоцінного металу) 

25.93.15-70.00 Металів • Дріт та прутки зі спеченого порошку 

недорогоцінних #, призначені для металізації 
напиленням (зокрема їхні частини) 

25.99.2 Металів • Вироби з недорогоцінних #, інші 

25.99.21 Металів • Сейфи та скрині, двері та секції до банківських 

сховищ, ящики для зберігання грошей і 
документів та подібні вироби, броньовані чи 

армовані, з недорогоцінних # 

25.99.21-30.00 Металів • Сейфи та скрині броньовані чи армовані, з 
недорогоцінних # 

25.99.21-50.00 Металів • Двері та секції до банківських сховищ 

броньовані чи армовані, з недорогоцінних # 
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25.99.21-70.00 Металів • Ящики для зберігання грошей і документів та 

подібні вироби, з недорогоцінних # 

25.99.22 Металів • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних #, 

крім конторських/офісних меблів 

25.99.22-00.00 Металів • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з недорогоцінних #, 

крім конторських/офісних меблів 

25.99.23 Металів • Фурнітура до швидкозшивачів або папок, 

канцелярські скріпки та подібні канцелярські 
вироби, скоби у блоках, з недорогоцінних # 

25.99.23-30.00 Металів • Фурнітура до швидкозшивачів або папок з 
недорогоцінних # 

25.99.23-50.00 Металів • Скоби у блоках для канцелярських потреб, 

оббивання та пакування, з недорогоцінних # 

25.99.23-70.00 Металів • Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, 
скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних # 

25.99.24 Металів • Статуетки та інші прикраси, рамки до 

фотокарток, картин і подібні рамки, дзеркала з 
недорогоцінних # 

25.99.24-00.00 Металів • Статуетки та інші прикраси, рамки до 

фотокарток, картин і подібні рамки, дзеркала з 
недорогоцінних # 

25.99.25 Металів • Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-

застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з 
недорогоцінних # до одягу, взуття, тентів, 

сумок, дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; намистини та блискітки 

з недорогоцінних металів 

25.99.25 Металів • Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-

застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, тентів, 

сумок, дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних #; намистини та блискітки з 
недорогоцінних металів 

25.99.25 Металів • Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-

застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, тентів, 

сумок, дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; намистини та блискітки 
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з недорогоцінних # 

25.99.25-30.00 Металів • Гачки, петлі, петельки й подібні вироби з 
недорогоцінних # до одягу, взуття, навісів, 

сумок, речей для подорожей та інших готових 

виробів (крім гаків з карабіном, заклепок, 

кнопок до одягу та натискних кнопок) 

25.99.25-50.00 Металів • Заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних # 

25.99.25-70.00 Металів • Вироби, такі як застібки, оправи із застібками та 

подібні вироби, їхні частини, з недорогоцінних # 

25.99.29 Металів • Вироби з недорогоцінних # інші, н. в. і. у. 

25.99.29-82.00 Металів • Дзвони, гонги та подібні неелектричні вироби, з 
недорогоцінних # 

25.99.29-85.00 Металів • Труби гнучкі з недорогоцінних # (крім ґумових 

шлангів із зовнішнім металевим покривом, 

гнучких труб (виготовлених як деталі механізмів 

або транспортних засобів), із заліза чи сталі) 

25.99.29-87.00 Металів • Таблички з покажчиками, назвами, адресами та 
подібні таблички, цифри, літери та інші символи 

(крім підсвічуваних виробів) з недорогоцінних # 

26.51.62-10.00 Металів • Машини та пристрої електронні для 

випробовування механічних властивостей # 

(крім машин і пристроїв металографічних, 

інструментів для виявляння вад) 

26.51.62-30.00 Металів • Машини та пристрої неелектронні для 

випробовування # 

26.51.62-55.00 Металів • Машини та пристрої електронні для 

випробовування механічних властивостей 

матеріалів (крім #) 

26.51.62-59.00 Металів • Машини та пристрої неелектронні для 

випробовування механічних властивостей 

матеріалів (зокрема текстилю, паперу, картону, 

пластмас, деревини, бетону, ґуми, шкіри, 

лінолеуму), крім # 

26.52.11 Металів • Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних # або з металів, 

плакованих дорогоцінними металами 

26.52.11 Металів • Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних металів або з #, 

плакованих дорогоцінними металами 

26.52.11-00.00 Металів • Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних # або з металів, 

плакованих дорогоцінними металами 
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26.52.11-00.00 Металів • Годинники наручні, кишенькові, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних металів або з #, 

плакованих дорогоцінними металами 

27.90.12-80.00 Металів • Арматура ізолювальна, для електричних машин 

або устатковання (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки); трубки ізоляційні та з'єднувальні 
деталі з недорогоцінних #, облицьовані 
ізоляційним матеріалом (крім виготовлених зі 
скла чи кераміки) 

27.90.31 Металів • Машини й апарати для паяння м'якими та 
твердими припоями чи зварювання, електричні; 
машини й апарати для гарячого напилення # або 

металокераміки, електричні 

27.90.31-45.00 Металів • Машини й апарати електричні для зварювання # 

опором 

27.90.31-54.00 Металів • Машини електричні цілком або частково 

автоматичні для дугового зварювання # (крім 

плазмодугового) 

27.90.31-99.00 Металів • Машини й апарати для зварювання (крім машин 

і апаратів для зварювання опором пластмас, для 

дугового чи плазмодугового зварювання, для 

термообробляння #) 

27.90.32 Металів • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння м'якими та твердими припоями чи 

зварювання, електричних машин і апаратів для 

гарячого напилення # або металокераміки 

27.90.32-00.00 Металів • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння м'якими та твердими припоями чи 

зварювання, електричних машин і апаратів для 

гарячого напилення # або металокераміки 

28.21.12-30.00 Металів • Печі неелектричні для випалювання, 

виплавляння чи іншого термічного обробляння 

піритових руд або руд # 

28.21.12-70.00 Металів • Печі промислові чи лабораторні, неелектричні, 
зокрема сміттєспалювальні (крім печей для 

випалювання, виплавляння чи іншого 

термічного обробляння піритових руд або руд #, 

хлібопекарських печей і крекінг-печей) 

28.29.42 Металів • Каландри чи інші валкові машини, крім 

призначених для обробляння # або скла 

28.29.42-00.00 Металів • Каландри чи інші валкові машини, крім 

призначених для обробляння # або скла 

28.29.83-13.00 Металів • Циліндри до каландрів або інших валкових 

машин (крім призначених для обробляння # або 

скла) 



стор. 1609 з 1807  

28.29.83-15.00 Металів • Частини каландрів або інших валкових машин 

(крім призначених для обробляння # або скла, і 
крім циліндрів) 

28.41.40-50.00 Металів • Частини верстатів для формування # і пристрої 
до них (крім пристроїв для кріплення 

інструментів і саморозкривальних головок, 

кріплень деталей, ділильних головок та інших 

спеціальних пристроїв для верстатів) 

28.99.39-05.00 Металів • Машини для обробляння #, які виконують 

окремі функції (крім роботів) 

32.12.13-30.00 Металів • Вироби ювелірні та їхні частини з дорогоцінних 

# (зокрема з гальванічним покривом, плаковані) 

32.12.13-53.00 Металів • Вироби золотих або срібних справ майстрів з 
дорогоцінних #, н. в. і. у. 

32.12.13-55.00 Металів • Вироби золотих або срібних справ майстрів з 
недорогоцінних #, плакованих дорогоцінними 

металами 

32.12.14 Металів • Вироби з дорогоцінних #, інші; вироби з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння 

32.12.14-00.00 Металів • Вироби з дорогоцінних #, інші; вироби з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи напівдорогоцінного каміння 

25.93.15-70.00 Металізації • Дріт та прутки зі спеченого порошку 

недорогоцінних металів, призначені для # 

напиленням (зокрема їхні частини) 

13.96.1 Металізована • Пряжа # чи пряжа скомбінована з металом; 

тканини з металевих ниток і тканини з 
металізованої пряжі; нитки ґумові та корд з 
текстильним покривом і продукція текстильна та 
готові вироби технічної призначеності 

13.96.11 Металізована • Пряжа # чи пряжа скомбінована з металом 

13.96.11-00.00 Металізована • Пряжа # чи пряжа скомбінована з металом 

15.11.2 Металізована • Замша; шкіра лакова та ламінована лакова 
шкіра; шкіра # 

15.11.22 Металізована • Шкіра лакова та ламінована лакова шкіра; шкіра 
# 

15.11.22-00.00 Металізована • Шкіра лакова та ламінована лакова шкіра; шкіра 
# 

13.96.1 Металізованої • Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з 
металом; тканини з металевих ниток і тканини з 
# пряжі; нитки ґумові та корд з текстильним 

покривом і продукція текстильна та готові 
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вироби технічної призначеності 

13.96.12 Металізованої • Тканини з металевих ниток і тканини з # пряжі, 
н. в. і. у. 

13.96.12-00.00 Металізованої • Тканини з металевих ниток і тканини з # пряжі, 
н. в. і. у. 

15.11.41-50.00 Металізованої • Шкіра зі шкур овець або ягнят, без вовняного 

покриву, вичинена під пергамент або додатково 

оброблена після дублення (крім замші, лакової 
шкіри, ламінованої лакової та # шкіри) 

15.11.42-50.00 Металізованої • Шкіра зі шкур кіз або козенят, без волосяного 

покриву, вичинена під пергамент або додатково 

оброблена після дублення (крім замші, лакової 
шкіри, ламінованої лакової та # шкіри) 

15.11.43-50.00 Металізованої • Шкіра зі шкур свиней, без волосяного покриву, 

вичинена під пергамент або додатково 

оброблена після дублення (крім лакової шкіри, 

ламінованої лакової та # шкіри) 

26.51.62-10.00 Металографічних • Машини та пристрої електронні для 

випробовування механічних властивостей 

металів (крім машин і пристроїв #, інструментів 

для виявляння вад) 

20.13.21 Металоїди • # 

24.45.3 Металокераміка • Метали кольорові інші та вироби з них; #; зола й 

залишки, з умістом металів або сполук металів 

24.45.30 Металокераміка • Метали кольорові інші та вироби з них; #; зола й 

залишки, з умістом металів або сполук металів 

24.45.30-57.00 Металокераміка • Марганець і вироби з нього, зокрема відходи та 
брухт, н. в. і. у.; # й вироби з металокераміки, 

зокрема відходи та брухт, н. в. і. у. 

24.46.1 Металокераміка • Уран природний і його сполуки; сплави, 

дисперсії (зокрема #), керамічні продукти та 
суміші з умістом урану чи сполук природного 

урану 

24.46.10 Металокераміка • Уран природний і його сполуки; сплави, 

дисперсії (зокрема #), керамічні продукти та 
суміші з умістом урану чи сполук природного 

урану 

24.46.10-00.00 Металокераміка • Уран природний і його сполуки; сплави, 

дисперсії (зокрема #), керамічні продукти та 
суміші з умістом урану чи сполук природного 

урану 

24.45.30-57.00 Металокераміки • Марганець і вироби з нього, зокрема відходи та 
брухт, н. в. і. у.; металокераміка й вироби з #, 
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зокрема відходи та брухт, н. в. і. у. 

25.73.60-13.00 Металокераміки • Інструменти для буріння порід або ґрунтів з 
робочою частиною з # 

25.73.60-18.00 Металокераміки • Інструменти для буріння порід або ґрунтів, 

взаємозамінювані та частини до них, з робочою 

частиною з матеріалів інших, ніж спечені 
карбіди металів чи з# 

25.73.60-24.00 Металокераміки • Фільтри для витягування чи екстрування металу 

(крім незакріплених пластин, стрижнів, 

наконечників і подібних виробів зі спеченого 

карбіду металу чи#) 

25.73.60-67.00 Металокераміки • Пластини різальні багатогранні до інструментів, 

не змонтовані, зі спеченого карбіду металу та # 

25.73.60-90.00 Металокераміки • Пластини, держаки, насадки до інструментів, не 
змонтовані, зі спеченого карбіду металу чи # 

(крім різальних багатогранних пластин) 

27.90.31 Металокераміки • Машини й апарати для паяння м'якими та 
твердими припоями чи зварювання, електричні; 
машини й апарати для гарячого напилення 

металів або #, електричні 

27.90.32 Металокераміки • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння м'якими та твердими припоями чи 

зварювання, електричних машин і апаратів для 

гарячого напилення металів або # 

27.90.32-00.00 Металокераміки • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння м'якими та твердими припоями чи 

зварювання, електричних машин і апаратів для 

гарячого напилення металів або # 

28.41.24-30.00 Металокераміки • Верстати зуборізальні, зубошліфувальні або 

зубообробчі для обробляння металу, # чи 

керметів (крім верстатів пиляльних, довбальних 

і протягувальних) 

28.41.34 Металокераміки • Верстати для обробляння металу, # та керметів 

без видалення матеріалу, н. в. і. у. 

28.41.34-10.00 Металокераміки • Верстати для волочіння прутків, труб, профілів, 

дроту чи подібних металевих виробів, # та 
керметів 

28.41.34-30.00 Металокераміки • Верстати нарізенакочувальні для обробляння 

металу, # та керметів 

25.73.40-74.00 Металокерамічна • Різці токарні для обробляння металу з робочою 

частиною іншою, ніж # 

13.96.1 Металом • Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з #; 

тканини з металевих ниток і тканини з 
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металізованої пряжі; нитки ґумові та корд з 
текстильним покривом і продукція текстильна та 
готові вироби технічної призначеності 

13.96.11 Металом • Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з # 

13.96.11-00.00 Металом • Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з # 

13.96.16-50.00 Металом • Ґноти, стрічки конвеєрні чи бельтинг текстильні 
(зокрема підсилені # або іншим матеріалом) 

20.41.43 Металом • Засоби полірувальні та креми для доглядання за 

взуттям, меблями, підлогами, кузовами 

автомобілів, склом або # 

22.19.30-55.00 Металом • Шланги ґумові, армовані # 

24.32.20-50.00 Металом • Смуга рулонна холоднокатана з нелегованої 
сталі, покрита # електролітичним способом, 

завширшки менше ніж 600 мм 

25.73.60-43.00 Металообробчих • Ножі та різальні пластини до # машин або 

механізмів 

28.41.4 Металообробчих • Частини # верстатів і пристрої до них 

28.41.40 Металообробчих • Частини # верстатів і пристрої до них 

33.12.22 Металообробчих • Ремонтування та технічне обслуговування # 

машин і верстатів 

33.12.22-00.00 Металообробчих • Ремонтування та технічне обслуговування # 

машин і верстатів 

28.41.34-70.00 Металообробчі • Машини для виробництва заклепок, ротаційно-

кувальні машини та токарно-давильні верстати 

для обробляння металу, машини для 

виробництва гнучких труб зі спіральної 
металевої смуги та електромагнітоімпульсні # 

верстати 

28.91.11 Металопрокатні • Конвертери, ливарні ковші, виливниці та 

ливарні машини; стани # 

25.73.30-25.00 Металорізальних • Труборізи, болторізи, пробійники та подібні 
інструменти (крім пробійників і напилків до 

верстатів, # верстатів, офісних 

діркопроколювачів, пристроїв для пробивання 

квитків) 

28.41.40-30.00 Металорізальних • Частини # верстатів і пристрої до них (крім 

пристроїв для кріплення інструментів і 
саморозкривальних головок, кріплень деталей, 

ділильних головок та інших спеціальних 

пристроїв для верстатів) 

28.41.21 Металорізальні • Верстати токарні # 

28.41.21-60.00 Металорізальні • Верстати токарні, зокрема центри токарні, # 
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(крім горизонтальних токарних верстатів) 

28.41.22-35.00 Металорізальні • Верстати # для свердління без числового 

програмного керування (крім агрегатних 

верстатів з лінійним переміщенням) 

23.41-.11-30.00 Металу • Посуд столовий і кухонний з 
порцеляни/фарфору (крім електротермічної 
апаратури, кавомолок і млинків для спецій з 
робочими частинами з #) 

25.5 Металу • Послуги щодо кування, пресування, 

штампування та профілювання #; порошкова 
металургія 

25.6 Металу • Послуги щодо обробляння # та нанесення 

покривів на метал; послуги щодо механічного 

обробляння 

25.50 Металу • Послуги щодо кування, пресування, 

штампування та профілювання #; порошкова 
металургія 

25.50.1 Металу • Кування, пресування, штампування та 

профілювання # 

25.50.11 Металу • Кування # 

25.50.12 Металу • Штампування # 

25.50.13-10.00 Металу • Формування з листового # (сталі) частин 

наземних транспортних засобів (крім частин 

локомотивів і рухомого складу) 

25.50.13-20.00 Металу • Формування з листового # (сталі) частин 

поршневих двигунів і виробів машинобудування 

підкатегорій 28.15.22, 28.15.23, 28.15.24, 

28.15.25, 28.15.26 

25.50.13-30.00 Металу • Формування з листового # (сталі) частин 

механізмів і механічних пристроїв (крім частин 

поршневих двигунів) 

25.50.13-40.00 Металу • Формування з листового # (сталі) частин 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку 

25.50.13-50.00 Металу • Формування з листового # (кольорових металів) 

частин виробів підтипів 25.99.12-17.00 - 

25.99.12-49.00, 25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 

підкатегорій 31.01.11, 31.01.12, 31.01.13, 

31.02.10, 31.09.11, 31.09.12, 31.09.13, 31.09.14, 

частин наземних і рейкових транспортних 

засобів 
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25.50.13-70.00 Металу • Формування з листового # (кольорових металів) 

частин ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 

складених металевих конструкцій 

25.61 Металу • Послуги щодо обробляння # та нанесення 

покривів на метал 

25.73.30-23.00 Металу • Ножиці для різання # та подібні ручні 
інструменти 

25.73.30-55.00 Металу • Молотки та кувалди з робочими частинами з # 

25.73.40-14.00 Металу • Мітчики для обробляння # 

25.73.40-16.00 Металу • Плашки для обробляння # 

25.73.40-19.00 Металу • Мітчики або плашки (крім тримачів до 

механізмів і ручних інструментів, призначених 

для обробляння #) 

25.73.40-27.00 Металу • Інструменти для свердління, для обробляння #, з 
робочою частиною зі спеченого карбіду металу, 

крім незакріплених пластин, стрижнів та 
наконечників і подібних виробів зі спеченого 

карбіду металу 

25.73.40-27.00 Металу • Інструменти для свердління, для обробляння 

металу, з робочою частиною зі спеченого 

карбіду #, крім незакріплених пластин, стрижнів 

та наконечників і подібних виробів зі спеченого 

карбіду металу 

25.73.40-27.00 Металу • Інструменти для свердління, для обробляння 

металу, з робочою частиною зі спеченого 

карбіду металу, крім незакріплених пластин, 

стрижнів та наконечників і подібних виробів зі 
спеченого карбіду # 

25.73.40-33.00 Металу • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною іншою, ніж з алмазу чи 

агломерованого алмазу або зі спеченого карбіду 

#, призначені для обробляння металу (крім 

інструментів для свердління з робочою 

частиною зі швидкорізальної сталі) 

25.73.40-33.00 Металу • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною іншою, ніж з алмазу чи 

агломерованого алмазу або зі спеченого карбіду 
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металу, призначені для обробляння # (крім 

інструментів для свердління з робочою 

частиною зі швидкорізальної сталі) 

25.73.40-35.00 Металу • Інструменти для свердління, інші (крім тримачів 

до механізмів та ручних інструментів, з робочою 

частиною з алмазу або агломерованого алмазу, 

що їх використовують для буріння порід, і 
шлямбурів для обробляння #) 

25.73.40-44.00 Металу • Інструменти для розточування чи обробляння # з 
робочою частиною іншою, ніж з алмазу та 
агломерованого алмазу 

25.73.40-45.00 Металу • Інструменти для розточування чи протягування 

(крім тримачів до механізмів та ручних 

інструментів, з робочою частиною з алмазу або 

агломерованого алмазу, призначених для 

обробляння #, інструментів для буріння ґрунтів) 

25.73.40-48.00 Металу • Інструменти для протягування, для обробляння 

#, з робочою частиною іншою, ніж з алмазу або 

агломерованого алмазу 

25.73.40-50.00 Металу • Фрези для обробляння # з робочою частиною зі 
спеченого карбіду металу (крім незакріплених 

пластин, стрижнів і наконечників зі спеченого 

карбіду металу й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.40-50.00 Металу • Фрези для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду # (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і наконечників 

зі спеченого карбіду металу й подібних деталей 

до інструментів) 

25.73.40-50.00 Металу • Фрези для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і наконечників 

зі спеченого карбіду # й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.40-61.00 Металу • Фрези хвостові для обробляння # (крім 

хвостових фрез з робочою частиною зі 
спеченого карбіду металу) 

25.73.40-61.00 Металу • Фрези хвостові для обробляння металу (крім 

хвостових фрез з робочою частиною зі 
спеченого карбіду #) 

25.73.40-65.00 Металу • Фрези черв'ячні для обробляння # (крім 

черв'ячних фрез з робочою частиною зі 
спеченого карбіду металу) 

25.73.40-65.00 Металу • Фрези черв'ячні для обробляння металу (крім 

черв'ячних фрез з робочою частиною зі 



стор. 1616 з 1807  

спеченого карбіду #) 

25.73.40-67.00 Металу • Фрези для обробляння # з робочою частиною 

іншою, ніж зі спеченого карбіду металу (зокрема 

насадні), крім фрез типу хвостових 

25.73.40-67.00 Металу • Фрези для обробляння металу з робочою 

частиною іншою, ніж зі спеченого карбіду # 

(зокрема насадні), крім фрез типу хвостових 

25.73.40-69.00 Металу • Фрези (крім призначених для обробляння #) 

25.73.40-71.00 Металу • Різці токарні для обробляння # з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів, наконечників 

зі спеченого карбіду металу й подібних деталей 

до інструментів) 

25.73.40-71.00 Металу • Різці токарні для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду # (крім 

незакріплених пластин, стрижнів, наконечників 

зі спеченого карбіду металу й подібних деталей 

до інструментів) 

25.73.40-71.00 Металу • Різці токарні для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів, наконечників 

зі спеченого карбіду # й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.40-74.00 Металу • Різці токарні для обробляння # з робочою 

частиною іншою, ніж металокерамічна 

25.73.40-79.00 Металу • Різці токарні (крім тримачів до механізмів і 
ручних інструментів, призначених для 

обробляння #) 

25.73.40-87.00 Металу • Деталі змінні до ручних інструментів з робочою 

частиною зі спеченого карбіду # (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і наконечників 

зі спеченого карбіду металу й подібних деталей 

до інструментів) 

25.73.40-87.00 Металу • Деталі змінні до ручних інструментів з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і наконечників 

зі спеченого карбіду # й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.60-23.00 Металу • Фільєри для витягування або екструдування # з 
робочою частиною з алмазу чи агломерованого 

алмазу (крім тримачів до механізмів і ручних 

інструментів) 

25.73.60-24.00 Металу • Фільтри для витягування чи екстрування # (крім 

незакріплених пластин, стрижнів, наконечників і 
подібних виробів зі спеченого карбіду металу чи 
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металокераміки) 

25.73.60-24.00 Металу • Фільтри для витягування чи екстрування металу 

(крім незакріплених пластин, стрижнів, 

наконечників і подібних виробів зі спеченого 

карбіду # чи металокераміки) 

25.73.60-33.00 Металу • Інструменти для пресування, штампування для 

обробляння # (крім тримачів до механізмів і 
ручних інструментів) 

25.73.60-39.00 Металу • Інструменти для пресування, штампування чи 

перфорування (крім тримачів до механізмів і 
ручних інструментів, для обробляння #) 

25.73.60-67.00 Металу • Пластини різальні багатогранні до інструментів, 

не змонтовані, зі спеченого карбіду # та 

металокераміки 

25.73.60-90.00 Металу • Пластини, держаки, насадки до інструментів, не 
змонтовані, зі спеченого карбіду # чи 

металокераміки (крім різальних багатогранних 

пластин) 

25.93.15-30.00 Металу • Дріт електродний для електродугового 

зварювання, з недорогоцінних металів (крім 

дроту та прутків із трубчатим припоєм, припоєм 

зі сплаву з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-

якого дорогоцінного #) 

25.93.15-50.00 Металу • Прутки з покривом з недорогоцінних металів і 
електродний дріт, призначені для паяння, паяння 

твердим припоєм або газового зварювання (крім 

дроту та прутків із трубчатим припоєм зі сплаву 

з умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого 

дорогоцінного #) 

27.90.31-81.00 Металу • Машини й апарати для зварювання чи 

розпилювання #, н. в. і. у. 

28.4 Металу • Машини та верстати для обробляння # 

28.29.23 Металу • Прокладки з листового #; ущільнювачі механічні 

28.29.23-00.00 Металу • Прокладки з листового #; ущільнювачі механічні 

28.29.60-50.00 Металу • Установки для вакуумного осаджування # з 
парової фази 

28.41 Металу • Машини та верстати для обробляння # 

28.41.1 Металу • Верстати для обробляння # лазером і верстати 

подібного типу; центри оброблювальні для 

металу та подібні верстати для обробляння 

металу 

28.41.1 Металу • Верстати для обробляння металу лазером і 
верстати подібного типу; центри оброблювальні 
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для # та подібні верстати для обробляння металу 

28.41.1 Металу • Верстати для обробляння металу лазером і 
верстати подібного типу; центри оброблювальні 
для металу та подібні верстати для обробляння # 

28.41.2 Металу • Верстати токарні, свердлильні та фрезерні для 

обробляння # 

28.41.3 Металу • Машини та верстати для обробляння #, інші 

28.41.9 Металу • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і верстатів для обробляння # 

28.41.11 Металу • Верстати для обробляння # видаленням 

матеріалу за допомогою лазера, ультразвуку та 
подібним способом 

28.41.12 Металу • Центри оброблювальні, верстати агрегатні 
однопозиційні та багатопозиційні, для 

обробляння # 

28.41.12-20.00 Металу • Центри оброблювальні горизонтальні для # 

28.41.12-40.00 Металу • Центри оброблювальні вертикальні для # 

28.41.12-50.00 Металу • Верстати агрегатні (однопозиційні) для 

обробляння # 

28.41.12-70.00 Металу • Верстати багатопозиційні для обробляння # 

28.41.22 Металу • Верстати для свердління, розточування, 

фрезерування #; верстати для нарізування 

зовнішньої чи внутрішньої нарізі, н. в. і. у. 

28.41.22-13.00 Металу • Верстати свердлильні для обробляння #, з 
числовим програмним керуванням (крім 

агрегатних верстатів з лінійним переміщенням) 

28.41.22-23.00 Металу • Верстати інструментально-фрезерні для 

обробляння #, з числовим програмним 

керуванням (крім розточувально-фрезерних 

верстатів, консольно-фрезерних верстатів) 

28.41.22-25.00 Металу • Верстати фрезерні для обробляння #, з числовим 

програмним керуванням (крім розточувально-

фрезерних верстатів, консольно-фрезерних та 

інструментально-фрезерних верстатів) 

28.41.22-33.00 Металу • Верстати агрегатні з лінійним переміщенням для 

обробляння # свердлінням, розточуванням, 

фрезеруванням, нарізуванням зовнішньої чи 

внутрішньої нарізі 

28.41.22-40.00 Металу • Верстати розточувальні та розточувально-

фрезерні для обробляння #, з числовим 

програмним керуванням (крім свердлильних 

верстатів) 
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28.41.22-60.00 Металу • Верстати консольно-фрезерні для обробляння #, 

без числового програмного керування (крім 

розточувально-фрезерних верстатів) 

28.41.22-70.00 Металу • Верстати фрезерні для обробляння #, без 
числового програмного керування (крім 

розточувально-фрезерних верстатів, консольно-

фрезерних верстатів) 

28.41.22-80.00 Металу • Верстати для нарізування зовнішньої чи 

внутрішньої нарізі для обробляння # (крім 

свердлильних верстатів) 

28.41.23 Металу • Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, 
шліфувальні та для інших видів остаточного 

обробляння # 

28.41.23-05.00 Металу • Верстати пласкошліфувальні з числовим 

програмним керуванням для обробляння #, у 

яких позиціонування за будь-якою віссю може 
бути налагоджено з найменшою точністю 0,01 

мм 

28.41.23-15.00 Металу • Верстати для шліфування циліндричних 

поверхонь з числовим програмним керуванням 

для обробляння #, у яких позиціонування за 

будь-якою віссю може бути налагоджено з 
найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-35.00 Металу • Верстати пласкошліфувальні для обробляння #, 

без числового програмного керування, у яких 

позиціонування за будь-якою віссю може бути 

налагоджено з найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-45.00 Металу • Верстати для шліфування циліндричних 

поверхонь для обробляння #, без числового 

програмного керування, у яких позиціонування 

за будь-якою віссю може бути налагоджено з 
найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-55.00 Металу • Верстати шліфувальні для обробляння #, у яких 

позиціонування за будь-якою віссю може бути 

налагоджено з точністю не менше ніж 0,01 мм 

(крім пласкошліфувальних верстатів, верстатів 

для шліфування циліндричних поверхонь) 

28.41.23-65.00 Металу • Верстати заточувальні (для заточування 

різальних інструментів) для обробляння #, з 
числовим програмним керуванням 

28.41.23-75.00 Металу • Верстати заточувальні (для заточування 

різальних інструментів) для обробляння #, без 
числового програмного керування 

28.41.23-85.00 Металу • Верстати хонінгувальні чи доводжувальні для 

обробляння # 
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28.41.23-95.00 Металу • Верстати для зняття задирок і полірування # 

(крім зубообробчих верстатів) 

28.41.24 Металу • Верстати стругальні, пиляльні, відрізальні та для 

інших видів обробляння # різальним 

інструментом 

28.41.24-10.00 Металу • Верстати протягувальні для обробляння # 

28.41.24-30.00 Металу • Верстати зуборізальні, зубошліфувальні або 

зубообробчі для обробляння #, металокераміки 

чи керметів (крім верстатів пиляльних, 

довбальних і протягувальних) 

28.41.24-70.00 Металу • Верстати пиляльні або відрізальні для 

обробляння # 

28.41.24-90.00 Металу • Верстати пиляльні, поздовжньо-стругальні або 

довбальні та інші верстати, які працюють з 
видаленням # або кераміки, н. в. і. у. 

28.41.31 Металу • Машини вигинальні, крайкозагинальні та 
правильні для обробляння # 

28.41.31-20.00 Металу • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні або правильні для обробляння 

виробів з листового #, з числовим програмним 

керуванням (зокрема преси) 

28.41.31-40.00 Металу • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні та правильні для обробляння #, з 
числовим програмним керуванням (зокрема 
преси), крім машин для обробляння виробів з 
листового металу 

28.41.31-40.00 Металу • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні та правильні для обробляння 

металу, з числовим програмним керуванням 

(зокрема преси), крім машин для обробляння 

виробів з листового # 

28.41.31-60.00 Металу • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні або правильні для обробляння 

виробів з листового #, без числового 

програмного керування (зокрема преси) 

28.41.31-80.00 Металу • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні та правильні для обробляння #, 

без числового програмного керування (зокрема 
преси), крім машин для обробляння виробів з 
листового металу 

28.41.31-80.00 Металу • Машини вигинальні, відбортувальні, 
вирівнювальні та правильні для обробляння 

металу, без числового програмного керування 

(зокрема преси), крім машин для обробляння 

виробів з листового # 
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28.41.32 Металу • Машини різальні, пробивальні та висікальні для 

обробляння # 

28.41.32-20.00 Металу • Машини різальні для обробляння #, з числовим 

програмним керуванням (зокрема преси), крім 

комбінованих пробивальних та висікальних 

28.41.32-40.00 Металу • Машини пробивальні та висікальні для 

обробляння #, з числовим програмним 

керуванням (зокрема преси, комбіновані 
пробивальні та висікальні машини) 

28.41.32-60.00 Металу • Машини різальні для обробляння #, без 
числового програмного керування (зокрема 
преси), крім комбінованих пробивальних та 

висікальних 

28.41.32-80.00 Металу • Машини пробивальні та висікальні для 

обробляння #, без числового програмного 

керування (зокрема преси, комбіновані 
пробивальні та висікальні машини) 

28.41.33 Металу • Машини кувальні чи штампувальні та молоти; 

преси гідравлічні та преси для обробляння #, н. 

в. і. у. 

28.41.33-10.00 Металу • Машини кувальні чи штампувальні та молоти 

(зокрема преси) для обробляння #, з числовим 

програмним керуванням 

28.41.33-20.00 Металу • Машини кувальні чи штампувальні та молоти 

(зокрема преси) для обробляння #, без числового 

програмного керування 

28.41.33-80.00 Металу • Преси для обробляння #, інші, без числового 

програмного керування 

28.41.34 Металу • Верстати для обробляння #, металокераміки та 
керметів без видалення матеріалу, н. в. і. у. 

28.41.34-30.00 Металу • Верстати нарізенакочувальні для обробляння #, 

металокераміки та керметів 

28.41.34-70.00 Металу • Машини для виробництва заклепок, ротаційно-

кувальні машини та токарно-давильні верстати 

для обробляння #, машини для виробництва 

гнучких труб зі спіральної металевої смуги та 
електромагнітоімпульсні металообробчі 
верстати 

28.41.99 Металу • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і верстатів для обробляння # 

28.41.99-00.00 Металу • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і верстатів для обробляння # 

31.00.20-90.00 Металу • Частини інших, ніж з дерева чи # меблів, крім 
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частин до медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних меблів, 

сидінь, перукарських крісел - до спеціально 

сконструйованих меблів до високоякісних 

акустичних систем, відеоапаратури чи 

телеапаратури 

33.20.32 Металу • Монтування машин і верстатів для обробляння # 

33.20.32-00.00 Металу • Монтування машин і верстатів для обробляння # 

24 Металургії • Продукція # 

24.45.1 Металургії • Нікель необроблений; продукти # нікелю 

проміжні 

24.45.12 Металургії • Штейн нікелевий, агломерати оксидів нікелю та 
інші проміжні продукти # нікелю 

24.45.12-00.00 Металургії • Штейн нікелевий, агломерати оксидів нікелю та 
інші проміжні продукти # нікелю 

24.45.30-27.00 Металургії • Штейн кобальтовий та інші проміжні продукти # 

кобальту й вироби з нього (крім відходів і 
брухту), н. в. і. у. 

25.50.20-20.00 Металургії • Виготовляння методом порошкової # сталевих 

виробів 

25.50.20-80.00 Металургії • Виготовляння методом порошкової # виробів 

ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання 

та механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних з кольорових металів 

25.62.10-05.00 Металургії • Обробляння токарне металевих деталей 

наземних транспортних засобів (крім деталей 

локомотивів і рухомого складу, одержаних 

литтям, куванням, пресуванням, штампуванням, 

профілюванням або методом порошкової #) 

28.91.11-30.00 Металургії • Конвертери, ливарні ковші, виливниці та 

ливарні машини, призначені для використання в 

# чи ливарному виробництві 

28.91.12-30.00 Металургії • Частини конвертерів, ливарних ковшів, 

виливниць і ливарних машин, призначених для 

використання в # чи ливарному виробництві 

28.91 Металургійної • Машини й устатковання для # промисловості 
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28.91.1 Металургійної • Машини й устатковання та їхні частини для # 

промисловості 

28.91.9 Металургійної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин для # промисловості 

28.91.12 Металургійної • Частини машин і устатковання для # 

промисловості; частини прокатних станів 

28.91.99 Металургійної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин для # промисловості 

28.91.99-00.00 Металургійної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин для # промисловості 

33.12.23 Металургійної • Ремонтування та технічне обслуговування 

машин і устатковання для # промисловості 

33.12.23-00.00 Металургійної • Ремонтування та технічне обслуговування 

машин і устатковання для # промисловості 

33.20.33 Металургійної • Монтування промислових машин і устатковання 

для # промисловості 

33.20.33-00.00 Металургійної • Монтування промислових машин і устатковання 

для # промисловості 

25.5 Металургія • Послуги щодо кування, пресування, 

штампування та профілювання металу; 

порошкова # 

25.50 Металургія • Послуги щодо кування, пресування, 

штампування та профілювання металу; 

порошкова # 

25.50.2 Металургія • Порошкова # 

25.50.20 Металургія • Порошкова # 

20.20.19-30.00 Метамідофос • Продукти агрохімічні, з умістом однієї чи 

кількох таких речовин: алдрин (ISO); бінапакрил 

(ISO); токсафен (ISO); каптафол (ISO); хлордан 

(ISO); хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); диносеб (ISO), 

його солі чи його естери; етилендибромід (ISO); 

етилендихлорид (ISO); гептахлор (ISO); 

гексахлорбензол (ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), зокрема 

ліндан (ISO, INN); ртутні сполуки; # (ISO); 

монокротофос (ISO); оксиран (етиленоксид); 

паратіон (ISO); паратіон-метіл (ISO); 

пентахлорфенол (ISO): фосфамідон (ISO); 2, 4, 

5-Т (ISO) (2, 4, 5-трихлорфеноксиоцтова 
кислота), її солі та її естери, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 
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20.14.61-19.00 Метаналю • Альдегіди ациклічні, без інших кисневих 

функційних груп (крім # (формальдегіду), 

етаналю (ацетальдегіду), бутаналю 

(бутиральдегіду, нормального ізомеру)) 

20.14.61-11.00 Метаналь • # (формальдегід) 

20.14.22-10.00 Метанол • # (спирт метиловий) 

20.59.59-71.00 Метану • Суміші з умістом галогенованих похідних #, 

етану чи пропану 

26.51.1 Метеорологічні • Прилади та інструменти навігаційні, #, 

геофізичні та подібної призначеності 

26.51.12 Метеорологічні • Далекоміри, теодоліти і тахеометри; прилади та 
інструменти топографічні, гідрографічні, 
океанографічні, гідрологічні, # й геофізичні інші 

26.51.12-70.00 Метеорологічні • Інструменти та прилади топографічні (зокрема 

фотограмметричні), гідрографічні, 
океанографічні, гідрологічні, # та геофізичні 
(крім нівелірів і компасів), неелектронні; 
далекоміри неелектронні 

26.51.12-35.00 Метеорологічної • Інструменти й апаратура електронні #, 

гідрологічної та геофізичної призначеності (крім 

компасів) 

20.14.41-13.00 Метиламін • #; ди- чи триметиламін і їхні солі 

20.14.13-15.00 Метиленхлорид • Дихлорметан (#) 

20.14.62-13.00 Метилетилкетон • Бутанон (#) 

20.14.62-19.00 Метилетилкетону • Кетони ациклічні; без інших кисневих 

функційних груп (крім ацетону, бутанону (#), 4-

метилпентан-2-он (метилізобутилкетону)) 

20.14.62-15.00 Метилізобутилкетон • 4-метилпентан-2-он (#) 

20.14.62-19.00 Метилізобутилкетону • Кетони ациклічні; без інших кисневих 

функційних груп (крім ацетону, бутанону 

(метилетилкетону), 4-метилпентан-2-он (#)) 

20.14.62-35.00 Метиліонони • Іонони та # 

20.14.62-39.00 Метиліононів • Кетони цикланові, цикленові чи циклотерпенові 
без кисневих функційних груп (крім камфори, 

циклогексанону та метилциклогексанонів, 

іононів і #) 

20.14.52-10.00 Метилкумарини • Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (-

ами) кисню (зокрема кумарин; # та 
етилкумарини), крім інших лактонів 

21.10.31-10.00 Метилкумаринів • Лактони (крім кумарину, # та етилкумаринів) 

20.14.22-10.00 Метиловий • Метанол (спирт #) 
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20.14.22-65.00 Метилового • Спирт лауриловий; спирт цетиловий; спирт 
стеариловий та інші насичені одноатомні спирти 

(крім #, пропілового та ізопропілового, н-

бутилового, інших бутанолів, октилу) 

20.14.63-75.00 Метилоксиран • # (пропіленоксид) 

20.14.63-79.00 Метилоксирану • Епоксиди, епоксидоспирти, епоксифеноли, 

епоксиефіри, з трьома атомами в циклі та їхні 
галогено-, сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні, 
крім оксирану, # (пропіленоксиду) 

20.14.13-13.00 Метилхлорид • Хлорметан (#) і хлоретан (етилхлорид) 

20.14.62-33.00 Метилциклогексанони • Циклогексанон та # 

20.14.62-39.00 Метилциклогексанонів • Кетони цикланові, цикленові чи циклотерпенові 
без кисневих функційних груп (крім камфори, 

циклогексанону та #, іононів і метиліононів) 

20.14.51-33.00 Метіонін • Тіокарбамати; дитіокарбамати; моно-, ди- чи 

тетрасульфіди тіураму; # 

25.61.11-90.00 Методами • Нанесення інших металевих покривів, крім 

цинкових (зокрема нікелевих, мідних, хромових, 

з дорогоцінних металів) електролітичним і 
хімічним # 

25.61.12-50.00 Методами • Нанесення інших покривів (фосфатування та 

іншими #) 

24.52.2 Методом • Труби та трубки сталеві, виготовлені # 

відцентрового лиття 

24.52.20 Методом • Труби та трубки сталеві, виготовлені # 

відцентрового лиття 

24.52.20-00.00 Методом • Труби та трубки сталеві, виготовлені # 

відцентрового лиття 

25.50.20-20.00 Методом • Виготовляння # порошкової металургії сталевих 

виробів 

25.50.20-80.00 Методом • Виготовляння # порошкової металургії виробів 

ядерних реакторів, котлів, машин, устатковання 

та механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних з кольорових металів 

25.61.11-30.00 Методом • Нанесення металевих покривів зануренням у 
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металеві розплави (# гальванізації цинком або 

занурення в олово) 

25.61.11-50.00 Методом • Нанесення металевих покривів # термічного 

напилення 

25.61.11-70.00 Методом • Нанесення металевих покривів цинкових 

електролітичним # 

25.62.10-05.00 Методом • Обробляння токарне металевих деталей 

наземних транспортних засобів (крім деталей 

локомотивів і рухомого складу, одержаних 

литтям, куванням, пресуванням, штампуванням, 

профілюванням або # порошкової металургії) 

28.41.33-30.00 Методом • преси для формування металевих порошків # 

спікання та преси для пакування металевого 

брухту в пакети 

32.20.1 Метрономи • Фортепіано, органи та інші струнні й духові 
музичні інструменти; #, камертони; механізми 

музичних скриньок 

32.20.16 Метрономи • #, камертони та камертони-дудки; механізми до 

музичних шкатулок; струни музичних 

інструментів 

32.20.16-00.00 Метрономи • #, камертони та камертони-дудки; механізми до 

музичних шкатулок; струни музичних 

інструментів 

26.52.14 Механізм • Годинники, не призначені для носіння на собі 
або із собою, у яких установлено годинниковий 

# для годинників, призначених для носіння на 

собі або із собою; будильники, настінні 
годинники; годинники інші 

26.52.14-00.00 Механізм • Годинники, не призначені для носіння на собі 
або із собою, у яких установлено годинниковий 

#для годинників, призначених для носіння на 
собі або із собою; будильники, настінні 
годинники; годинники інші 

24.42.26-30.00 Механізмах • Труби та трубки з алюмінію (крім порожнистих 

профілів, фітингів до труб і трубок, гнучких 

трубопроводів, труб і трубок, готових до 

використовування в конструкціях, частинах 

машин або транспортних засобів чи в інших #) 

24.42.26-50.00 Механізмах • Труби та трубки з алюмінієвих сплавів (крім 

порожнистих профілів, фітингів до труб і 
трубок, гнучких трубопроводів, труб і трубок, 

готових до використовування в конструкціях, 

частинах машин або транспортних засобів чи в 

інших #) 

26.52.2 Механізми • Частини годинників і годинникові # 
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26.52.21 Механізми • # годинникові укомплектовані й складені для 

годинників, призначених для носіння на собі чи 

із собою 

26.52.21-00.00 Механізми • # годинникові укомплектовані й складені для 

годинників, призначених для носіння на собі чи 

із собою 

26.52.22 Механізми • # годинникові укомплектовані й складені для 

годинників, не призначених для носіння на собі 
чи із собою 

26.52.22-00.00 Механізми • # годинникові укомплектовані й складені для 

годинників, не призначених для носіння на собі 
чи із собою 

26.52.23 Механізми • # годинникові укомплектовані, не складені або 

частково складені; механізми годинникові 
неукомплектовані, складені 

26.52.23 Механізми • Механізми годинникові укомплектовані, не 
складені або частково складені; # годинникові 
неукомплектовані, складені 

26.52.23-00.00 Механізми • # годинникові укомплектовані, не складені або 

частково складені; механізми годинникові 
неукомплектовані, складені 

26.52.23-00.00 Механізми • Механізми годинникові укомплектовані, не 
складені або частково складені; # годинникові 
неукомплектовані, складені 

26.52.25 Механізми • # годинникові укомплектовані, не 
укомплектовані та заготівки годинникових 

механізмів, не складені 

26.52.25-00.00 Механізми • # годинникові укомплектовані, не 
укомплектовані та заготівки годинникових 

механізмів, не складені 

28.22.14-50.00 Механізми • Машини та # підіймальні самохідні рейкові, 
призначені для обслуговування будівництв, 

кар'єрів і подібного 

28.22.14-60.00 Механізми • Машини та # підіймальні, призначені для 

встановлення на дорожніх автотранспортних 

засобах 

28.22.14-70.00 Механізми • Машини та # підіймальні, інші (крім мостових, 

баштових, перевантажувальних, козлових, 

портальних кранів або стрілових кранів на опорі, 
пересувних підіймальних ферм або портальних 

навантажувачів, самохідних машин) 

28.22.18-20.00 Механізми • Фунікулери, крісельні підйомники, гірськолижні 
підіймачі та тягові # для фунікулерів 
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28.29.39-30.00 Механізми • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги мостові та інші # для 

зважування (крім ваг магазинних, персональних, 

побутових, ваг для безперервного зважування 

виробів на конвеєрах; ваг, відрегульованих на 
постійну масу та ваг, чутливістю не більше ніж 5 

кг) 

28.30.51 Механізми • Косарки (зокрема тракторні навісні різальні #), 

н. в. і. у. 

28.92.30-50.00 Механізми • Машини й # для трамбування чи ущільнювання 

(крім самохідних) 

32.20.1 Механізми • Фортепіано, органи та інші струнні й духові 
музичні інструменти; метрономи, камертони; # 

музичних скриньок 

32.20.16 Механізми • Метрономи, камертони та камертони-дудки; # до 

музичних шкатулок; струни музичних 

інструментів 

32.20.16-00.00 Механізми • Метрономи, камертони та камертони-дудки; # до 

музичних шкатулок; струни музичних 

інструментів 

24.51.11-10.00 Механізмів • Лиття деталей наземних транспортних засобів, 

поршневих двигунів та інших # і механічних 

пристроїв з ковкого чавуну 

24.51.12-50.00 Механізмів • Лиття деталей # і механічних пристроїв (крім 

деталей для поршневих двигунів) з чавуну з 
кулястим графітом 

24.51.12-90.00 Механізмів • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, #), з чавуну з 
кулястим графітом 

24.51.13-50.00 Механізмів • Лиття деталей і # та механічних пристроїв (крім 

деталей поршневих двигунів), із сірого чавуну 

24.51.13-90.00 Механізмів • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, #), із сірого 

чавуну 

24.52.10-50.00 Механізмів • Лиття деталей # і механічних пристроїв зі сталі 
(крім деталей поршневих, турбореактивних, 

турбоґвинтових двигунів, інших газових турбін, 
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підіймального та вантажного устатковання, 

механізмів і транспортних засобів для 

будівельної промисловості) 

24.52.10-50.00 Механізмів • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв зі сталі (крім деталей поршневих, 

турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, 

інших газових турбін, підіймального та 

вантажного устатковання, # і транспортних 

засобів для будівельної промисловості) 

24.52.10-90.00 Механізмів • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, #), зі сталі 

24.53.10-50.00 Механізмів • Лиття деталей # і механічних пристроїв з легких 

металів (крім деталей поршневих, 

турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, 

газових турбін, підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних засобів 

для будівельної промисловості) 

24.53.10-50.00 Механізмів • Лиття деталей механізмів і механічних 

пристроїв з легких металів (крім деталей 

поршневих, турбореактивних, турбоґвинтових 

двигунів, газових турбін, підіймального та 

вантажного устатковання, # і транспортних 

засобів для будівельної промисловості) 

24.54.10-50.00 Механізмів • Лиття деталей # і механічних пристроїв, 

виливаних з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей до поршневих двигунів) 

25.50.11-37.00 Механізмів • Кування вільне частин # і пристроїв, без умісту 

заліза, крім частин поршневих і 
турбореактивних двигунів, газових турбін, 

вантажопідіймального та маніпуляційного 

устатковання, механізмів і транспортних засобів 

для будівельної промисловості 

25.50.11-37.00 Механізмів • Кування вільне частин механізмів і пристроїв, 

без умісту заліза, крім частин поршневих і 
турбореактивних двигунів, газових турбін, 

вантажопідіймального та маніпуляційного 

устатковання, # і транспортних засобів для 

будівельної промисловості 

25.50.11-54.00 Механізмів • Пресування холодне сталевих частин # і 
механічних засобів, крім частин поршневих 

двигунів 

25.50.12-70.00 Механізмів • Штампування об'ємне сталевих частин # і 
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пристроїв (крім частин поршневих і 
турбореактивних двигунів, газових турбін, 

вантажопідіймального чи маніпуляційного 

устатковання, машинного устатковання 

будівельної промисловості) 

25.50.13-30.00 Механізмів • Формування з листового металу (сталі) частин # 

і механічних пристроїв (крім частин поршневих 

двигунів) 

25.62.10-03.00 Механізмів • Обробляння токарне металевих деталей # і 
механічних пристроїв 

25.71.11 Механізмів • Ножі (крім ножів до #) і ножиці, а також леза до 

них 

25.71.11-45.00 Механізмів • Ножі з фіксованим лезом, зокрема ножі для 

обрізання дерев, крім ножів на рибу й масло, 

столових ножів з фіксованими лезами, ножів і 
різальних пластин до # або механічних 

пристроїв з ручками з недорогоцінних металів 

25.71.11-75.00 Механізмів • Ножі та різальні пластини з ручками з 
недорогоцінних металів, леза до ножів, зокрема 
ножі для обрізання дерев, ножі на рибу й масло, 

ножі або різальні пластини до # або механічних 

пристроїв 

25.73.40-19.00 Механізмів • Мітчики або плашки (крім тримачів до # і 
ручних інструментів, призначених для 

обробляння металу) 

25.73.40-23.00 Механізмів • Інструменти для свердління з робочою частиною 

з алмазу чи агломерованого алмазу (крім 

тримачів до # і ручних інструментів, що їх 

використовують для буріння порід) 

25.73.40-35.00 Механізмів • Інструменти для свердління, інші (крім тримачів 

до # та ручних інструментів, з робочою 

частиною з алмазу або агломерованого алмазу, 

що їх використовують для буріння порід, і 
шлямбурів для обробляння металу) 

25.73.40-37.00 Механізмів • Інструменти для розточування чи протягування з 
робочою частиною з алмазу або агломерованого 

алмазу (крім тримачів до # і ручних 

інструментів, інструментів для буріння порід) 

25.73.40-45.00 Механізмів • Інструменти для розточування чи протягування 

(крім тримачів до # та ручних інструментів, з 
робочою частиною з алмазу або агломерованого 

алмазу, призначених для обробляння металу, 

інструментів для буріння ґрунтів) 

25.73.40-79.00 Механізмів • Різці токарні (крім тримачів до # і ручних 

інструментів, призначених для обробляння 
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металу) 

25.73.40-83.00 Механізмів • Леза до викруток з робочою частиною з алмазу 

чи агломерованого алмазу (крім тримачів до # і 
ручних інструментів) 

25.73.40-85.00 Механізмів • Інструменти для зубонарізування з робочою 

частиною іншою, ніж з алмазу або 

агломерованого алмазу (крім тримачів до # і 
ручних інструментів) 

25.73.60-23.00 Механізмів • Фільєри для витягування або екструдування 

металу з робочою частиною з алмазу чи 

агломерованого алмазу (крім тримачів до # і 
ручних інструментів) 

25.73.60-33.00 Механізмів • Інструменти для пресування, штампування для 

обробляння металу (крім тримачів до # і ручних 

інструментів) 

25.73.60-39.00 Механізмів • Інструменти для пресування, штампування чи 

перфорування (крім тримачів до # і ручних 

інструментів, для обробляння металу) 

25.73.60-43.00 Механізмів • Ножі та різальні пластини до металообробчих 

машин або # 

25.73.60-45.00 Механізмів • Ножі та різальні пластини до деревообробчих 

машин або # 

25.94.11-73.00 Механізмів • Ґвинти самонарізні з нержавкої сталі (крім 

ґвинтових #, що їх використовують для 

передавання руху або які працюють як активна 
частина машини) 

25.94.11-75.00 Механізмів • Ґвинти самонарізні із заліза чи сталі (крім 

виготовлених з нержавкої сталі, ґвинтових #, що 

їх використовують для передавання руху або які 
працюють як активна частина машини) 

25.94.13-40.00 Механізмів • Ґвинти, болти та гайки (крім загострених 

ґвинтів, ґвинтових заглушок, ґвинтових #, що їх 

використовують для передавання руху та які 
працюють як активна частина машини, гаків, 

кілець з ґвинтом) 

25.99.29-83.00 Механізмів • Труби гнучкі із заліза чи сталі (крім шлангів 

ґумових із зовнішнім металевим покривом, 

гнучких труб, виготовлених як деталі # або 

транспортних засобів) 

25.99.29-85.00 Механізмів • Труби гнучкі з недорогоцінних металів (крім 

ґумових шлангів із зовнішнім металевим 

покривом, гнучких труб (виготовлених як деталі 
# або транспортних засобів), із заліза чи сталі) 

26.52.1 Механізмів • Годинники (крім частин і годинникових #) 
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26.52.24 Механізмів • Заготівки годинникових# 

26.52.24-00.00 Механізмів • Заготівки годинникових# 

26.52.25 Механізмів • Механізми годинникові укомплектовані, не 
укомплектовані та заготівки годинникових # не 
складені 

26.52.25-00.00 Механізмів • Механізми годинникові укомплектовані, не 
укомплектовані та заготівки годинникових # не 
складені 

29.32.30-67.00 Механізмів • Колеса рульові, рульові колонки та картери 

рульових #; їхні частини 

32.91.19-70.00 Механізмів • Щітки, що є частинами #, приладів або 

транспортних засобів (крім машин дорожніх 

підмітально-прибиральних) 

22.13.26-90.00 Механізмом • Компресори з кривошипно-шатунним # об'ємні з 
надлишковим робочим тиском більше ніж 15 

бар, продуктивністю більше ніж 120м3 на 
годину 

26.52.28 Механізмом • Реєстратори часу, самописці часу, лічильники 

часу паркування; перемикачі таймерні з 
годинниковим # будь-якого виду 

26.52.28-70.00 Механізмом • Перемикачі таймерні, з годинниковим # будь-

якого виду чи синхронним електродвигуном 

(зокрема перемикачі, призначені для 

підключення та відключення живлення 

електроапаратури) 

28.13.12 Механізмом • Помпи об'ємні поршневі з кривошипно-

шатунним # для рідин, інші 

28.13.12-20.00 Механізмом • Помпи об'ємні поршневі з кривошипно-

шатунним #, дозувальні та пропорційні 

28.13.12-50.00 Механізмом • Помпи багаторядні поршневі з кривошипно-

шатунним # 

28.13.12-80.00 Механізмом • Помпи об'ємні поршневі з кривошипно-

шатунним #, діафрагмові 

28.13.26 Механізмом • Компресори об'ємні з кривошипно-шатунним # 

28.13.26-30.00 Механізмом • Компресори з кривошипно-шатунним # об'ємні з 
надлишковим робочим тиском не більше ніж 15 

бар, продуктивністю не більше ніж 60м3 на 
годину 

28.13.26-50.00 Механізмом • Компресори з кривошипно-шатунним # об'ємні з 
надлишковим робочим тиском не більше ніж 15 

бар, продуктивністю більше ніж 60м3 на годину 

28.13.26-70.00 Механізмом • Компресори з кривошипно-шатунним # об'ємні з 
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надлишковим робочим тиском більше ніж 15 

бар, продуктивністю не більше ніж 120м3 на 
годину 

30.92.20-90 Механізмом • Коляски інвалідні з двигуном чи з # для 

пересування 

30.92.20-90.99 Механізмом • Коляски інвалідні з двигуном або з # для 

пересування, інші 

30.92.20-30 Механізму • Коляски інвалідні без # для пересування 

30.92.20-30.99 Механізму • Коляски інвалідні без # для пересування, інші 

30.92.30-30.00 Механізму • Частини рам, передніх вилок, гальм, гальмівних 

втулок заднього колеса з вільним ходом, 

втулкових гальм, кривошипного # педалей, 

зірочки заднього колеса з вільним ходом до 

двоколісних велосипедів, інших видів 

велосипедів без двигуна та візків 

17.11.14 Механічна • Маса деревинна #; маса деревинна напівхімічна; 

маса з іншого волокнистого целюлозного 

матеріалу, ніж деревний 

17.11.14-00.00 Механічна • Маса деревинна #; маса деревинна напівхімічна; 

маса з іншого волокнистого целюлозного 

матеріалу, ніж деревний 

30.20.4 Механічне • Частини залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; кріплення 

та арматура і їхні частини; # устатковання для 

керування рухом 

30.20.40 Механічне • Частини залізничних локомотивів, трамвайних 

моторних вагонів і рухомого складу; кріплення 

та арматура і їхні частини; # устатковання для 

керування рухом 

30.20.40-50.00 Механічне • Устатковання # чи електромеханічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на дорогах, внутрішніх 

водних шляхах, майданчиках для паркування, 

портових спорудах і летовищах 

30.20.40-70.00 Механічне • Кріплення, арматура та устаткований # 

сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях; частини кріплень і арматури залізничних 

або трамвайних колій, устатковання механічного 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

17.12.14-10.00 Механічним • Папір і картон графічний: з часткою волокон, 
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одержаних # способом, не більше ніж 10 мас. %, 

щільністю менше ніж 40 г/м2 

17.12.14-35.00 Механічним • Папір і картон графічний: з часткою волокон, 

одержаних # способом, не більше ніж 10 мас. %, 

щільністю більше ніж 40 г/м2, але не більше від 

150 г/м2, у рулонах 

17.12.14-39.00 Механічним • Папір і картон графічний: з часткою волокон, 

одержаних # способом, не більше ніж 10 мас. %, 

щільністю більше ніж 40 г/м2, але не більше від 

150 г/м2, в аркушах 

17.12.14-50.00 Механічним • Папір і картон графічний: з часткою волокон, 

одержаних # способом, не більше ніж 10 мас. %, 

щільністю більше ніж 150 г/м2 

17.12.14-70.00 Механічним • Папір і картон графічний: з часткою волокон, 

одержаних # способом, більше ніж10 мас. % 

17.12.73-35.00 Механічним • Папір-основа крейдований каоліном або іншими 

неорганічними речовинами, для фото-, термо-, 

електрочутливого паперу, щільністю не більше 

ніж 150 г/м2, з часткою волокон, одержаних # 

способом, не більше ніж 10 мас. % 

17.12.73-60.00 Механічним • Папір крейдований каоліном або іншими 

неорганічними речовинами, для писання, 

друкування, графічних робіт легкий, з часткою 

волокон, одержаних # способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.73-75.00 Механічним • Папір крейдований каоліном або іншими 

неорганічними речовинами, для писання, 

друкування, графічних робіт у рулонах, інший, з 
часткою волокон, одержаних # способом, більше 
ніж 10 мас. % 

17.12.73-79.00 Механічним • Папір крейдований каоліном або іншими 

неорганічними речовинами, для писання, 

друкування, графічних робіт в аркушах, з 
часткою волокон, одержаних # способом, більше 
ніж 10 мас. % 

25.29.11 Механічним • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
(не для стиснених або скраплених газів) із заліза, 

сталі чи алюмінію, місткістю більше ніж 300 л, 

не оснащені # або теплотехнічним 

устаткованням 

25.29.11-10.00 Механічним • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для газів, із заліза чи сталі, місткістю більше ніж 

300 л (крім призначених для стисненого чи 

скрапленого газу, оснащених # або 

теплотехнічним устаткованням) 
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25.29.11-20.00 Механічним • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для рідин, із заліза чи сталі, футеровані чи з 
теплоізоляцією, місткістю більше ніж 300 л 

(крім оснащених # або теплотехнічним 

устаткованням) 

25.29.11-30.00 Механічним • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для рідин, із заліза чи сталі, місткістю більше 
ніж 300 л (крім оснащених # або теплотехнічним 

устаткованням) 

25.29.11-50.00 Механічним • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для сухих речовин, із заліза чи сталі, місткістю 

більше ніж 300 л (крім оснащених # або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-70.00 Механічним • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для різних речовин, алюмінієві (інші ніж для 

стиснених або скраплених газів), місткістю 

більше ніж 300 л, (крім оснащених # або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.73.4 Механічним • Деталі змінні до ручних інструментів з # 

урухомлювачем/приводом чи без нього, або до 

верстатів 

25.73.30-53.00 Механічним • Інструменти для свердління чи інструменти для 

нарізування нарізі ручні (крім змінних 

інструментів, призначених для використання в 

ручних інструментах, механічних інструментах 

або з # урухомлювачем/приводом, пневматичних 

інструментах або ручних інструментах з 
умонтованим мотором) 

25.73.40 Механічним • Деталі змінні до ручних інструментів з # 

урухомлювачем/приводом чи без нього, або до 

верстатів 

25.91.11 Механічним • Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 
подібні вмістини на будь-які речовини (крім 

газів) із заліза чи сталі, місткістю не менше ніж 

50 л, але не більше від 300 л, не оснащені # або 

теплотехнічним устаткованням 

25.91.11-00.00 Механічним • Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 
подібні вмістини на будь-які речовини (крім 

газів) із заліза чи сталі, місткістю не менше ніж 

50 л, але не більше від 300 л, не оснащені # або 

теплотехнічним устаткованням 

25.91.12 Механічним • Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім 

закриваних пайкою чи відбортівкою), ящики та 
подібні вмістини для будь-яких речовин (крім 

газів), із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 

л, не оснащені # або теплотехнічним 
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устаткованням 

25.91.12-00.00 Механічним • Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім 

закриваних пайкою чи відбортівкою), ящики та 
подібні вмістини для будь-яких речовин (крім 

газів), із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 

л, не оснащені # або теплотехнічним 

устаткованням 

30.92.20-90.03 Механічним • Крісла колісні з одно- чи дворучним керуванням 

і важільним або # урухомлювачем/приводом 

15.12.19 Механічних • Вироби з натуральної чи композиційної шкіри 

інші (зокрема вироби, використовувані в 

машинах або # пристроях, чи для інших 

технічних цілей), н. в. і. у. 

15.12.19-30.00 Механічних • Вироби з натуральної чи композиційної шкіри, 

використовувані в машинах або # пристроях, чи 

для інших технічних цілей 

22.29.91-10.00 Механічних • Виготовляння пластмасових деталей до машин і 
# пристроїв, крім поршневих двигунів 

внутрішнього згоряння, газових турбін 

24.51.11-10.00 Механічних • Лиття деталей наземних транспортних засобів, 

поршневих двигунів та інших механізмів і # 

пристроїв з ковкого чавуну 

24.51.12-50.00 Механічних • Лиття деталей механізмів і # пристроїв (крім 

деталей для поршневих двигунів) з чавуну з 
кулястим графітом 

24.51.13-50.00 Механічних • Лиття деталей і механізмів та # пристроїв (крім 

деталей поршневих двигунів), із сірого чавуну 

24.52.10-50.00 Механічних • Лиття деталей механізмів і # пристроїв зі сталі 
(крім деталей поршневих, турбореактивних, 

турбоґвинтових двигунів, інших газових турбін, 

підіймального та вантажного устатковання, 

механізмів і транспортних засобів для 

будівельної промисловості) 

24.53.10-50.00 Механічних • Лиття деталей механізмів і # пристроїв з легких 

металів (крім деталей поршневих, 

турбореактивних, турбоґвинтових двигунів, 

газових турбін, підіймального та вантажного 

устатковання, механізмів і транспортних засобів 

для будівельної промисловості) 

24.54.10-50.00 Механічних • Лиття деталей механізмів і # пристроїв, 

виливаних з кольорових металів, крім легких 

металів (крім деталей до поршневих двигунів) 

25.50.11-34.00 Механічних • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 
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реакторів, котлів, машин, устатковання та # 

пристроїв, електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-54.00 Механічних • Пресування холодне сталевих частин механізмів 

і # засобів, крім частин поршневих двигунів 

25.50.11-58.00 Механічних • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та # пристроїв, електричних 

машин і устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.12-90.00 Механічних • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та # пристроїв, електричних 

машин і устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних 

25.50.13-30.00 Механічних • Формування з листового металу (сталі) частин 

механізмів і # пристроїв (крім частин поршневих 

двигунів) 

25.50.13-70.00 Механічних • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та # пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, набивних речей меблів, 

світильників і освітлювального устатковання, 
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складених металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Механічних • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та # пристроїв, електричних 

машин і устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, інструментів і 
апаратів оптичних, фотографічних, 

кінематографічних, контрольних, 

вимірювальних, прецизійних, медичних або 

хірургічних з кольорових металів 

25.62.10-03.00 Механічних • Обробляння токарне металевих деталей 

механізмів і # пристроїв 

25.71.11-45.00 Механічних • Ножі з фіксованим лезом, зокрема ножі для 

обрізання дерев, крім ножів на рибу й масло, 

столових ножів з фіксованими лезами, ножів і 
різальних пластин до механізмів або # пристроїв 

з ручками з недорогоцінних металів 

25.71.11-75.00 Механічних • Ножі та різальні пластини з ручками з 
недорогоцінних металів, леза до ножів, зокрема 
ножі для обрізання дерев, ножі на рибу й масло, 

ножі або різальні пластини до механізмів або # 

пристроїв 

25.73.30-53.00 Механічних • Інструменти для свердління чи інструменти для 

нарізування нарізі ручні (крім змінних 

інструментів, призначених для використання в 

ручних інструментах, # інструментах або з 
механічним урухомлювачем/приводом, 

пневматичних інструментах або ручних 

інструментах з умонтованим мотором) 

25.73.60-65.00 Механічних • Ножі та різальні пластини до машин або # 

пристроїв 

26.51.62 Механічних • Машини та пристрої для випробовування # 

властивостей матеріалів 

26.51.62-10.00 Механічних • Машини та пристрої електронні для 

випробовування # властивостей металів (крім 

машин і пристроїв металографічних, 

інструментів для виявляння вад) 

26.51.62-55.00 Механічних • Машини та пристрої електронні для 

випробовування # властивостей матеріалів (крім 

металів) 

26.51.62-59.00 Механічних • Машини та пристрої неелектронні для 

випробовування # властивостей матеріалів 

(зокрема текстилю, паперу, картону, пластмас, 
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деревини, бетону, ґуми, шкіри, лінолеуму), крім 

металів 

26.51.66-89.00 Механічних • Інструменти та машини неелектронні для 

вимірювання (крім призначених для 

вимірювання чи перевіряння геометричних 

параметрів, балансування # частин, 

випробовувальних стендів, інструментів і 
оптичних приладів) 

27.90.40-50.00 Механічних • Зчеплення, муфти та гальма електромагнітні 
(крім гідравлічних або пневматичних # гальм, 

керованих електромагнітними приладами) 

28.15 Механічних • Вальниці/підшипники, зубчасті колеса, зубчасті 
передачі, елементи # передач 

28.15.2 Механічних • Вальниці/підшипники, зубчасті колеса, зубчасті 
передачі, елементи # передач, інші 

28.15.3 Механічних • Частини вальниць/підшипників, зубчастих 

передач, # передач 

28.15.9 Механічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, 

зубчастих передач і елементів # передач 

28.15.39 Механічних • Частини вальниць/підшипників і # передач, н. в. 

і. у. 

28.15.99 Механічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, 

зубчастих передач і елементів # передач 

28.15.99-00.00 Механічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, 

зубчастих передач і елементів # передач 

28.21.14-30.00 Механічних • Частини пічних пальників для рідинного палива, 

газу або розпиленого твердого палива, 

завантажників палива, # колосникових решіток, 

механічних пристроїв для видаляння золи та 

подібних пристроїв 

28.21.14-30.00 Механічних • Частини пічних пальників для рідинного палива, 

газу або розпиленого твердого палива, 

завантажників палива, механічних колосникових 

решіток, # пристроїв для видаляння золи та 

подібних пристроїв 

28.29.83-40.00 Механічних • Частини # пристроїв для розкидування, 

розпилювання чи розбризкування рідин і 
порошків; частини вогнегасників, 

пульверизаторів, пароструминних і 
піскоструминних апаратів 

28.99.39-70.00 Механічних • Машини для балансування # частин 
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32.40.42-10.00 Механічних • Вироби та приладдя для гри у більярд (крім # 

лічильників, таймерів та підставок на киї) 

32.99.59-10.00 Механічних • Апаратура дихальна та газові маски (крім 

апаратів респіраторних терапевтичних і 
захисних масок без # частин і змінних фільтрів) 

33.12.13 Механічних • Ремонтування та технічне обслуговування 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, 

зубчастих передач і елементів # передач 

33.12.13-00.00 Механічних • Ремонтування та технічне обслуговування 

вальниць/підшипників, зубчастих колес, 

зубчастих передач і елементів # передач 

25.99.12-70.00 Механічні • Пристрої# ручного керування, масою не більше 
ніж 10 кг для приготування, обробляння чи 

подавання харчових продуктів і напоїв 

28.21.11 Механічні • Пальники пічні; завантажники палива та # 

колосникові решітки; пристрої механічні для 

видаляння золи та подібні пристрої 

28.21.11 Механічні • Пальники пічні; завантажники палива та 

механічні колосникові решітки; пристрої # для 

видаляння золи та подібні пристрої 

28.21.11-70.00 Механічні • Завантажники палива (зокрема їхні # 

колосникові решітки, механічні пристрої для 

видаляння золи та подібні пристрої) 

28.21.11-70.00 Механічні • Завантажники палива (зокрема їхні механічні 
колосникові решітки, # пристрої для видаляння 

золи та подібні пристрої) 

28.29.22 Механічні • Вогнегасники, пульверизатори, машини 

пароструминні та піскоструминні та подібні # 

пристрої, крім призначених для використання в 

сільському господарстві 

28.29.22-40.00 Механічні • Пристрої# для розкидування, розбризкування та 
розпилювання, інші 

28.29.23 Механічні • Прокладки з листового металу; ущільнювачі # 

28.29.23-00.00 Механічні • Прокладки з листового металу; ущільнювачі # 

28.30.60-30.00 Механічні • Пристрої сільськогосподарські або садові # 

портативні для розкидування, розбризкування 

чи розпилювання рідин або порошків, з мотором 

чи без (крім пристроїв для поливання) 

28.92.2 Механічні • Машини інші для переміщування, планування, 

профілювання, розробляння, вирівнювання, 

трамбування, ущільнювання та виймання ґрунту, 

корисних копалин або руд (зокрема бульдозери, 

# лопати та дорожні котки) 
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28.92.26 Механічні • Лопати #, екскаватори та одноківшові 
навантажувачі, з обертанням верхньої частини 

на 360°, самохідні, крім фронтальних 

одноківшових навантажувачів 

28.92.26-00.00 Механічні • Лопати #, екскаватори та одноківшові 
навантажувачі, з обертанням верхньої частини 

на 360°, самохідні, крім фронтальних 

одноківшових навантажувачів 

28.92.27 Механічні • Лопати #, екскаватори та одноківшові 
навантажувачі самохідні, інші; машини 

самохідні для гірничих робіт, інші 

28.92.27-30.00 Механічні • Лопати #, екскаватори та одноківшові 
навантажувачі самохідні, інші; машини 

самохідні для гірничих робіт, інші, н. в. і. у. 

28.99.39-15.00 Механічні • Машини та # пристосовання, які виконують 

окремі функції, для змішування, перемішування, 

подрібнювання, розмелювання, грохочення, 

просіювання, гомогенізації, емульгування чи 

розмішування (крім роботів) 

28.99.39-55.00 Механічні • Машини та # пристрої, інші, н. в. і. у. 

32.20.15-30.00 Механічні • Скриньки музичні, ярмаркові органи, # 

шарманки, механічні співочі птахи, музичні 
пилки, тріскачки, губні сирени, манки, горни, 

ріжки та свистки 

32.20.15-30.00 Механічні • Скриньки музичні, ярмаркові органи, механічні 
шарманки, # співочі птахи, музичні пилки, 

тріскачки, губні сирени, манки, горни, ріжки та 
свистки 

32.91.11-30.00 Механічні • Щітки ручні, мітла #, без двигуна 

32.99.12 Механічні • Ручки кулькові; ручки та маркери з 
наконечником з повсті чи іншого поруватого 

матеріалу; олівці # цангові чи ґвинтові 

32.99.12-50.00 Механічні • Олівці # цангові чи ґвинтові 

32.99.41-10.00 Механічні • Запальнички сигаретні та інші запальнички 

(зокрема запальнички #, запальнички 

електричні, запальнички хімічні, запальнички 

немеханічні, запальнички до транспортних 

засобів) 

26.11.40-10.00 Механічно • Головки зчитування звуку для дисків або 

звукових, # записаних плівок 

22.29.91-50.00 Механічного • Виготовляння пластмасових деталей до 

локомотивів або рухомого складу, до кріплень і 
арматури залізничних або трамвайних колій, # 

устатковання для сигналізації, убезпечення або 
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регулювання руху 

23.13.12-40.00 Механічного • Вмістини для пиття (зокрема вмістини для пиття 

на ніжці), крім склокерамічних, зі свинцевого 

кришталю # оброблення 

23.13.13-30.00 Механічного • Посуд столовий і кухонний # обробляння зі 
свинцевого кришталю (крім склокерамічного, із 
загартованого скла, умістин для пиття) 

25.6 Механічного • Послуги щодо обробляння металу та нанесення 

покривів на метал; послуги щодо # обробляння 

25.50.12-40.00 Механічного • Штампування об'ємне сталевих частин # та 

технічного обладнання, а також 

сільськогосподарського, лісівницького та 

садового інвентаря 

25.62 Механічного • Послуги щодо # обробляння різанням 

25.62.2 Механічного • Послуги щодо # обробляння, інші 

25.62.20 Механічного • Послуги щодо # обробляння, інші 

25.62.20-00.00 Механічного • Послуги щодо # обробляння, інші 

29.20.3 Механічного • Частини причепів, напівпричепів та інших 

транспортних засобів, що не мають # 

урухомлювача/привода для руху 

29.20.30 Механічного • Частини причепів, напівпричепів та інших 

транспортних засобів, що не мають # 

урухомлювача/привода для руху 

29.20.30-30.00 Механічного • Шасі причепів, напівпричепів та інших 

транспортних засобів, що не мають # 

урухомлювача/привода для руху 

29.20.30-50.00 Механічного • Кузови причепів, напівпричепів та інших 

транспортних засобів, що не мають # 

урухомлювача/привода для руху 

29.20.30-70.00 Механічного • Мости причепів, напівпричепів та інших 

транспортних засобів, що не мають # 

урухомлювача/привода для руху 

29.20.30-90.00 Механічного • Частини причепів, напівпричепів та інших 

транспортних засобів, що не мають # 

урухомлювача/привода для руху (крім шасі, 
кузовів, мостів) 

30.20.40-70.00 Механічного • Кріплення, арматура та устатковання механічне 
сигналізаційне, убезпечувальне, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 

коліях; частини кріплень і арматури залізничних 

або трамвайних колій, устатковання # 

сигналізаційного, убезпечувального, для 

регулювання руху на залізницях і трамвайних 
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коліях, дорогах, внутрішніх водних шляхах, 

майданчиках для паркування, портових 

спорудах і летовищах 

32.50.21-30.00 Механотерапії • Апаратура для #, апаратура масажна; апаратура 

для психологічних тестів на визначання 

здатностей (крім апаратури стаціонарної для 

механотерапії взагалі) 

32.50.21-30.00 Механотерапії • Апаратура для механотерапії, апаратура 

масажна; апаратура для психологічних тестів на 
визначання здатностей (крім апаратури 

стаціонарної для # взагалі) 

25.73.40-25.00 Мехінізмів • Шлямбури з робочою частиною іншою, ніж з 
алмазу або агломерованого алмазу (крім 

тримачів для # і ручних інструментів, що їх 

використовують для буріння порід) 

25.73.40-31.00 Мехінізмів • Інструменти для свердління, з робочою 

частиною з швидкорізальної сталі, для 

обробляння металів (крім тримачів до # і ручних 

інструментів, що їх використовують для буріння 

порід) 

25.71.15 Мечі • #, шпаги, багнети, списи й подібна холодна 

зброя та її частини 

25.71.15-00.00 Мечі • #, шпаги, багнети, списи й подібна холодна 

зброя та її частини 

25.40.11 Мечів • Зброя бойова, крім револьверів, пістолетів, # і 
подібної зброї 

25.40.11-00.00 Мечів • Зброя бойова, крім пістолетів, револьверів, # і 
подібної зброї 

10.82.23-63.00 Мигдаль • Вироби зацукровані (драже) (зокрема # 

зацукрований) 

10.82.23-53.00 Мигдальна • Пасти кондитерські цукрові, у первинних 

пакованнях, масою нетто не менше ніж1 кг 
(зокрема марципан, помадка, нуга та # паста) 

25.99.11 Мийки • Раковини, #, ванни та інші санітарно-технічні 
вироби та їхні частини, із заліза, сталі, міді чи 

алюмінію 

25.99.11-10.00 Мийки • Раковини, #з нержавкої сталі 

20.41.31 Мийним • Мило та органічні поверхнево-активні вироби та 

засоби, що їх використовують як мило; папір, 

вата, повсть і неткані матеріали, покриті чи 

просочені милом або # засобом 

20.41.31-80.00 Мийним • Мило в іншій формі, ніж бруски, брикети чи 

фігурні вироби, пластівці, гранули чи порошки, 
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або покриті чи просочені милом або # засобом 

папір, вата, повсть і неткані матеріали 

20.41.9 Мийних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мила та # засобів, засобів для чищення та 

полірування 

20.41.99 Мийних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мила та # засобів, засобів для чищення та 

полірування 

20.41.99-00.00 Мийних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мила та # засобів, засобів для чищення та 

полірування 

20.41.2 Мила • Речовини поверхнево-активні органічні, крім # 

20.41.9 Мила • Роботи субпідрядні як частина виробництва # та 

мийних засобів, засобів для чищення та 
полірування 

20.41.20 Мила • Речовини поверхнево-активні органічні, крім # 

20.41.20-20.00 Мила • Речовини поверхнево-активні аніонні (крім #) 

20.41.20-30.00 Мила • Речовини поверхнево-активні катіонні (крім #) 

20.41.20-50.00 Мила • Речовини поверхнево-активні неіонні (крім #) 

20.41.20-90.00 Мила • Речовини поверхнево-активні органічні (крім #, 

аніонних, катіонних, неіонних речовин) 

20.41.32-40.00 Мила • Засоби поверхнево-активні, з умістом або без 
умісту #, розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім тих, що їх використовують як мило) 

20.41.32-50.00 Мила • Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом 

або без умісту #, розфасовані для роздрібної 
торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім 

тих, що їх використовують як мило, та 
поверхнево-активних засобів 

20.41.32-60.00 Мила • Засоби поверхнево-активні, з умістом або без 
умісту #, не розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім тих, що їх використовують як мило) 

20.41.32-70.00 Мила • Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом 

або без умісту #, не розфасовані для роздрібної 
торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім 

тих, що їх використовують як мило, та 
поверхнево-активних засобів 

20.41.99 Мила • Роботи субпідрядні як частина виробництва # та 

мийних засобів, засобів для чищення та 
полірування 

20.41.99-00.00 Мила • Роботи субпідрядні як частина виробництва # та 

мийних засобів, засобів для чищення та 
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полірування 

20.42.19-30.00 Мила • Продукти та засоби поверхнево-активні 
органічні для миття шкіри, з умістом або без 
умісту #, розфасовані для роздрібної торгівлі 

20.42.19-45.00 Мила • Засоби, що їх використовують перед голінням, 

під час гоління та після гоління (крім # для 

гоління у блоках) 

32.50.22-39.53 Милиці • # ліктьові 

32.50.22-39.54 Милиці • # з опорою на передпліччя 

32.50.22-39.55 Милиці • # пахвові 

20.4 Мило • # та мийні засоби, засоби для чищення й 

полірування; парфуми та косметичні засоби 

20.41 Мило • # та мийні засоби, засоби для чищення й 

полірування 

20.41.3 Мило • #, засоби мийні та засоби для чищення 

20.41.31 Мило • # та органічні поверхнево-активні вироби та 
засоби, що їх використовують як мило; папір, 

вата, повсть і неткані матеріали, покриті чи 

просочені милом або мийним засобом 

20.41.31 Мило • Мило та органічні поверхнево-активні вироби та 

засоби, що їх використовують як #; папір, вата, 
повсть і неткані матеріали, покриті чи просочені 
милом або мийним засобом 

20.41.31-20.00 Мило • # та органічні поверхнево-активні вироби у 

формі брусків, брикетів або фігурних виробів, н. 

в. і. у. 

20.41.31-50.00 Мило • # у формі пластівців, пластин, гранул або 

порошків 

20.41.31-80.00 Мило • # в іншій формі, ніж бруски, брикети чи фігурні 
вироби, пластівці, гранули чи порошки, або 

покриті чи просочені милом або мийним 

засобом папір, вата, повсть і неткані матеріали 

20.41.32-40.00 Мило • Засоби поверхнево-активні, з умістом або без 
умісту мила, розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім тих, що їх використовують як #) 

20.41.32-50.00 Мило • Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом 

або без умісту мила, розфасовані для роздрібної 
торгівлі (зокрема допоміжні мийні засоби), крім 

тих, що їх використовують як #, та поверхнево-

активних засобів 

20.41.32-60.00 Мило • Засоби поверхнево-активні, з умістом або без 
умісту мила, не розфасовані для роздрібної 
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торгівлі (крім тих, що їх використовують як #) 

20.41.32-70.00 Мило • Засоби мийні та засоби для чищення, з умістом 

або без умісту мила, не розфасовані для 

роздрібної торгівлі (зокрема допоміжні мийні 
засоби), крім тих, що їх використовують як #, та 
поверхнево-активних засобів 

20.42.19-15.00 Мило • # та органічні поверхнево-активні вироби та 
засоби, що їх використовують як мило 

20.42.19-15.00 Мило • Мило та органічні поверхнево-активні вироби та 

засоби, що їх використовують як # 

20.41.31 Милом • Мило та органічні поверхнево-активні вироби та 

засоби, що їх використовують як мило; папір, 

вата, повсть і неткані матеріали, покриті чи 

просочені # або мийним засобом 

20.41.31-80.00 Милом • Мило в іншій формі, ніж бруски, брикети чи 

фігурні вироби, пластівці, гранули чи порошки, 

або покриті чи просочені # або мийним засобом 

папір, вата, повсть і неткані матеріали 

26.51.64-30.00 Милях • Лічильники кількості обертів, кількості 
продукції, більярдні лічильники, таксометри, 

лічильники пройденого шляху в #, крокоміри, 

ручні лічильники, перерахункові пристрої, 
інструменти й апарати для вимірювання 

невеликих проміжків часу 

32.30.16 Мисливства • Вудлища, знаряддя для ловіння риби, інше; 
інвентар для # чи рибальства, н. в. і. у. 

32.30.16-00.00 Мисливства • Вудлища, знаряддя для ловіння риби, інше; 
інвентар для # чи рибальства, н. в. і. у. 

20.59.1 Миттєвого • Фотопластинки й фотоплівки, плівка для # 

друку; фотохімікати та фотографічні незмішані 
речовини 

20.59.11 Миттєвого • Фотопластинки й фотоплівки, плівка для # 

друку, сенсибілізовані, неекспоновані; 
фотопапір 

20.59.11-30.00 Миттєвого • Фотопластинки й фотоплівки пласкі, 
сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких 

матеріалів; плівка для # друку пласка, 
сенсибілізована, неекспонована (крім як з 
паперу, картону чи тканини) 

20.59.11-50.00 Миттєвого • Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, 
неекспонована, з будь-яких матеріалів; плівка 
для # друку пласка, сенсибілізована, 
неекспонована (крім як з паперу, картону чи 

тканини) 
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26.70.14 Миттєвого • Фотокамери для # отримання готового знімку та 

інші фотокамери 

26.70.14-00.00 Миттєвого • Фотокамери для # отримання готового знімку та 

інші фотокамери 

13.92.29 Миття • Вироби текстильні, готові, інші (зокрема 
ганчірки, для # підлоги, посуду, витирання 

пороху й подібні вироби для прибирання, 

рятувальні жилети, рятувальні пояси), н. в. і. у. 

13.92.29-53.00 Миття • Ганчірки, для # підлоги, посуду, витирання 

пороху й подібні вироби для прибирання, з 
нетканого текстилю 

13.92.29-57.00 Миття • Ганчірки, для # підлоги, посуду, витирання 

пороху й подібні вироби для прибирання (крім 

трикотажних чи з нетканого текстилю) 

13.92.29-90.00 Миття • Ганчірки, для # підлоги, посуду, витирання 

пороху та подібні вироби для прибирання, 

трикотажні; жилети рятувальні, рятувальні 
пояси та інші готові вироби 

20.42.19-30.00 Миття • Продукти та засоби поверхнево-активні 
органічні для # шкіри, з умістом або без умісту 

мила, розфасовані для роздрібної торгівлі 

28.29.2 Миття • Устатковання для #, наповнювання, пакування 

та обгортання пляшок або іншої тари; 

вогнегасники, пульверизатори, машини 

пароструминні та піскоструминні; прокладки 

28.29.21 Миття • Устатковання для #, наповнювання, пакування 

та обгортання пляшок або іншої тари 

28.29.21-20.00 Миття • Устатковання для # чи сушіння пляшок або 

іншої тари 

28.29.85 Миття • Частини посудомийних машин і машин для #, 

наповнювання, пакування та загортання 

28.29.85-20.00 Миття • Частини машин для #, наповнювання, пакування 

та загортання 

20.13.21-80.00 Миш'як • Фосфор, #, селен 

20.11.12-50.00 Миш'яку • Триоксид сірки (сірчаний ангідрид), триоксид # 

24.44.2 Міді • Напівфабрикати з # та мідних сплавів 

24.44.9 Міді • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

24.44.13 Міді • Мідь рафінована та сплави мідні необроблені; 
лігатури на основі # 

24.44.13-70.00 Міді • Сплави мідні необроблені (крім спечених 

виробів, які підлягають прокатуванню, екструзії, 
куванню); лігатури на основі # (зокрема 
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непридатні для кування сплави), крім фосфіду 

міді з умістом більше ніж 15 мас. % фосфору 

24.44.13-70.00 Міді • Сплави мідні необроблені (крім спечених 

виробів, які підлягають прокатуванню, екструзії, 
куванню); лігатури на основі міді (зокрема 
непридатні для кування сплави), крім фосфіду # 

з умістом більше ніж 15 мас. % фосфору 

24.44.21 Міді • Порошки та луска з # 

24.44.22 Міді • Бруски, прутки та профілі з # 

24.44.22-00.00 Міді • Бруски, прутки, профілі з # 

24.44.23 Міді • Дріт з # 

24.44.23-30.00 Міді • Дріт з рафінованої # (з найбільшим розміром 

поперечного перерізу більше ніж 6 мм), із 
мідних сплавів 

24.44.23-50.00 Міді • Дріт з # з найменшим розміром поперечного 

перерізу більше ніж 0,5 мм, з найбільшим 

розміром поперечного перерізу менше ніж 6 мм 

(крім троса чи посиленого дротом корду, 

багатожильного проводу й кабелю) 

24.44.23-70.00 Міді • Дріт з # з найменшим розміром поперечного 

перерізу більше ніж 0,5 мм (крім троса чи 

посиленого дротом корду, багатожильного 

проводу й кабелю) 

24.44.24 Міді • Пластини, листи та стрічки з #, завтовшки 

більше ніж 0,15 мм 

24.44.24-00.00 Міді • Пластини, листи та стрічки з #, завтовшки 

більше ніж 0,15 мм 

24.44.25 Міді • Фольга з #, завтовшки не більше ніж 0,15 мм 

24.44.25-00.00 Міді • Фольга з #, завтовшки не більше ніж 0,15 мм 

24.44.26 Міді • Труби, трубки та фітинги для труб і трубок з # 

24.44.26-30.00 Міді • Труби та трубки з # 

24.44.26-50.00 Міді • Фітинги для труб і трубок з # й мідних сплавів, 

зокрема муфти, коліна, ніпелі, штуцери та 

втулки, крім болтів і гайок, використовуваних 

для складання чи кріплення труб і трубок, 

фітингів з кранами, клапанами 

24.44.99 Міді • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

24.44.99-00.00 Міді • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

25.93.12 Міді • Дріт колючий із заліза чи сталі; дріт кручений, 

троси, плетені шнури та подібні вироби з# або 

алюмінію, крім електроізольованих 
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25.93.12-50.00 Міді • Дріт кручений, троси, плетені шнури та подібні 
вироби з # (крім електроізольованих, колючого 

дроту та неколючого подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, ізольованих 

електричного проводу та кабелів) 

25.93.13 Міді • Тканина, решітки, сітки та огорожі із залізного, 

сталевого чи мідного дроту; лист 
просічновитяжний із заліза, сталі чи # 

25.93.13-60.00 Міді • Тканина дротяна, решітки й сітки та лист 
просічно-витяжний з # (зокрема виготовлені з 
мідних сплавів, неперервні стрічки з мідного 

дроту) 

25.93.14-10.00 Міді • Кнопки креслярські із заліза чи сталі (крім 

креслярських кнопок з # або з мідними 

головками) 

25.93.16-80.00 Міді • Пружини з # (зокрема пружини зі сплавів міді), 
крім пружин до настінних і наручних 

годинників 

25.93.16-80.00 Міді • Пружини з міді (зокрема пружини зі сплавів #), 

крім пружин до настінних і наручних 

годинників 

25.93.17-70.00 Міді • Ланцюги та їхні частини з # 

25.94.13 Міді • Засоби кріпильні ненарізні та нарізні, з # 

25.94.13-10.00 Міді • Шайби, заклепки, шпонки, шплінти та подібні 
кріпильні ненарізні засоби, з # 

25.94.13-70.00 Міді • Вироби нарізні з #, н. в. і. у. 

25.99.11 Міді • Раковини, мийки, ванни та інші санітарно-

технічні вироби та їхні частини, із заліза, сталі, # 

чи алюмінію 

25.99.11-35.00 Міді • Вироби санітарно-технічні та їхні частини, з # 

25.99.12 Міді • Вироби столові, кухонні та побутові та їхні 
частини, із заліза, сталі, # чи алюмінію 

25.99.12-53.00 Міді • Вироби столові, кухонні й побутові та їхні 
частини, з # 

25.99.29-58.00 Міді • Вироби з #, н. в. і. у. 

27.44.21-00.00 Міді • Порошки та луска з # 

24.44.1 Мідний • Мідь необроблена; штейн #; мідь цементаційна 

24.44.11 Мідний • Штейн #; мідь цементаційна 

24.44.11-00.00 Мідний • Штейн #; мідь цементаційна 

25.93.14-10.00 Мідними • Кнопки креслярські із заліза чи сталі (крім 
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креслярських кнопок з міді або з # головками) 

24.44.2 Мідних • Напівфабрикати з міді та # сплавів 

24.44.23-30.00 Мідних • Дріт з рафінованої міді (з найбільшим розміром 

поперечного перерізу більше ніж6 мм), із # 

сплавів 

24.44.26-50.00 Мідних • Фітинги для труб і трубок з міді й # сплавів, 

зокрема муфти, коліна, ніпелі, штуцери та 

втулки, крім болтів і гайок, використовуваних 

для складання чи кріплення труб і трубок, 

фітингів з кранами, клапанами 

25.61.11-90.00 Мідних • Нанесення інших металевих покривів, крім 

цинкових, (зокрема нікелевих, #, хромових, з 
дорогоцінних металів) електролітичним і 
хімічним методами 

25.93.13-60.00 Мідних • Тканина дротяна, решітки й сітки та лист 
просічно-витяжний з міді (зокрема виготовлені з 
# сплавів, неперервні стрічки з мідного дроту) 

24.44.12 Мідні • Мідь нерафінована; аноди # для 

електролітичного рафінування 

24.44.12-00.00 Мідні • Мідь нерафінована; аноди # для 

електролітичного рафінування 

24.44.13 Мідні • Мідь рафінована та сплави # необроблені; 
лігатури на основі міді 

24.44.13-70.00 Мідні • Сплави # необроблені (крім спечених виробів, 

які підлягають прокатуванню, екструзії, 
куванню); лігатури на основі міді (зокрема 
непридатні для кування сплави), крім фосфіду 

міді з умістом більше ніж 15 мас. % фосфору 

25.93.16 Мідні • Пружини та листи для пружин із заліза чи сталі; 
пружини # 

27.52.11 Мідні • Прилади побутові неелектричні для 

приготування та підігрівання їжі, залізні, сталеві 
або # 

27.52.11-90.00 Мідні • Прилади побутові для приготування та 
підігрівання їжі (неелектричні) залізні, сталеві 
або # 

25.93.13 Мідного • Тканина, решітки, сітки та огорожі із залізного, 

сталевого чи # дроту; лист просічно-витяжний із 
заліза, сталі чи міді 

25.93.13-60.00 Мідного • Тканина дротяна, решітки й сітки та лист 
просічно-витяжний з міді (зокрема виготовлені з 
мідних сплавів, неперервні стрічки з # дроту) 

24.44 Мідь • # 
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24.44.1 Мідь • # необроблена; штейн мідний; мідь 

цементаційна 

24.44.1 Мідь • Мідь необроблена; штейн мідний; # 

цементаційна 

24.44.11 Мідь • Штейн мідний; # цементаційна 

24.44.11-00.00 Мідь • Штейн мідний; # цементаційна 

24.44.12 Мідь • # нерафінована; аноди мідні для 

електролітичного рафінування 

24.44.12-00.00 Мідь • # нерафінована; аноди мідні для 

електролітичного рафінування 

24.44.13 Мідь • # рафінована та сплави мідні необроблені; 
лігатури на основі міді 

24.44.13-30.00 Мідь • # рафінована нелегована, необроблена (крім 

спечених виробів, які підлягають прокатуванню, 

екструзії, куванню) 

32.50.22-90.14 Міжлопатково-грудної • Протези після # ампутації 

29.20.10-50.00 Міжміського • Кузови вантажівок, фургонів, автобусів, 

автобусів # сполучення, тягачів, самоскидів і 
автомобілів спеціальної призначеності, зокрема 
корпуси автомобілів для перевезення не менше 

ніж 10 людей, цілком або неповністю складені 

26.70.22-70.00 Мікрокінознімання • Мікроскопи стереоскопічні, зокрема для 

мікрофотографування, для #чи 

мікропроеціювання 

26.11.30-03.00 Мікроконтролери • Схеми інтегровані багатокристальні: 
мікропроцесори та #, об'єднані чи ні із 
запам'ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, схемами синхронізації й 

тактовими генераторами чи іншими схемами 

26.11.30-06.00 Мікроконтролери • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): мікропроцесори та #, 

об'єднані чи ні із запам'ятовувальними 

пристроями, перетворювачами, логічними 

схемами, підсилювачами, схемами синхронізації 
й тактовими генераторами чи іншими схемами 

26.51.33 Мікрометри • Інструменти ручні для вимірювання лінійних 

розмірів (зокрема # та кронциркулі), н. в. і. у. 

26.51.33-10.00 Мікрометри • # та штангенциркулі (зокрема верньєри, 

штангенциркулі з циферблатом чи електронні) 

26.11.40-90.00 Мікромодулів • Частини інтегрованих схем і # (крім схем, до 

складу яких входять лише пасивні елементи) 
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26.70.12 Мікроносії • Фотокамери для підготовляння пластин або 

циліндрів для друкування; фотокамери, 

використовувані для перенесення зображення 

документів у мікрофільми, мікрофіші чи інші # 

26.70.12-00.00 Мікроносії • Фотокамери для підготовляння пластин або 

циліндрів для друкування; фотокамери, 

використовувані для перенесення зображення 

документів у мікрофільми, мікрофіші чи інші # 

26.70.18 Мікроносіїв • Апарати для зчитування мікрофільмів, 

мікрофішів або інших # 

26.70.18-00.00 Мікроносіїв • Апарати для зчитування мікрофільмів, 

мікрофішів або інших # 

10.89.13 Мікроорганізми • Дріжджі (активні чи неактивні); # одноклітинні 
інші мертві; порошки пекарські готові 

10.89.13-50.00 Мікроорганізми • Дріжджі неактивні та інші мертві одноклітинні # 

20.59.52 Мікроорганізмів • Пасти для виготовлення моделей; віск 

стоматологічний та інші засоби, що їх 

використовують в стоматології, виготовлені на 
основі гіпсу; препарати та заряди для 

вогнегасників; середовища живильні для 

вирощування культур #; реагенти діагностичні 
або лабораторні багатоскладові, н. в. і. у. 

20.59.52-70.00 Мікроорганізмів • Середовища живильні готові для вирощування 

культур # 

21.10.60-50.00 Мікроорганізмів • Кров людська, кров тваринна терапевтичної, 
профілактичної чи діагностичної призначеності; 
культури #; токсини (крім дріжджів) 

26.70.22-70.00 Мікропроеціювання • Мікроскопи стереоскопічні, зокрема для 

мікрофотографування, для мікрокінознімання чи 

# 

26.11.30-03.00 Мікропроцесори • Схеми інтегровані багатокристальні: # та 
мікроконтролери, об'єднані чи ні із 
запам'ятовувальними пристроями, 

перетворювачами, логічними схемами, 

підсилювачами, схемами синхронізації й 

тактовими генераторами чи іншими схемами 

26.11.30-06.00 Мікропроцесори • Схеми інтегровані електронні (крім схем 

багатокристальних): # та мікроконтролери, 

об'єднані чи ні із запам'ятовувальними 

пристроями, перетворювачами, логічними 

схемами, підсилювачами, схемами синхронізації 
й тактовими генераторами чи іншими схемами 

26.51.61 Мікроскопи • # (крім оптичних мікроскопів) й дифракційні 
апарати 
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26.51.61-00.00 Мікроскопи • # (крім оптичних мікроскопів) й дифракційні 
апарати 

26.70.22 Мікроскопи • Біноклі, монокуляри, інші оптичні труби; 

прилади астрономічні інші; # оптичні 

26.70.22-70.00 Мікроскопи • # стереоскопічні, зокрема для 

мікрофотографування, для мікрокінознімання чи 

мікропроеціювання 

26.51.61 Мікроскопів • Мікроскопи (крім оптичних #) й дифракційні 
апарати 

26.51.61-00.00 Мікроскопів • Мікроскопи (крім оптичних #) й дифракційні 
апарати 

26.51.83 Мікроскопів • Частини та приладдя до # (крім оптичних) і 
дифракційних апаратів 

26.51.83-00.00 Мікроскопів • Частини та приладдя до # (крім оптичних) і 
дифракційних апаратів 

26.70.24 Мікроскопів • Частини та приладдя до біноклів, монокулярів та 
інших оптичних труб, інших астрономічних 

приладів і оптичних # 

26.70.24-30.00 Мікроскопів • Частини та приладдя до оптичних # 

підтипу26.70.22-70.00 

23.19.11 Мікросфер • Скло в масі у формі кульок (крім #), стрижнів і 
трубок, необроблене 

23.19.11-30.00 Мікросфер • Скло необроблене у формі кульок або стрижнів 

(крім скляних іграшкових кульок, скляних 

кульок, подрібнених після формування, що їх 

використовують як заглушки до пляшок, 

скляних # діаметром не більше ніж 1 мм) 

26.12.3 Мікросхемою • Картки з убудованою # ("smart"-картки) 

26.12.30 Мікросхемою • Картки з убудованою # ("smart"-картки) 

26.12.30-00.00 Мікросхемою • Картки з убудованою # ("smart"-картки) 

26.51.82 Мікротоми • Частини та приладдя до виробів підкатегорій 

26.51.12, 26.51.32, 26.51.33 та категорій 26.51.4, 

26.51.5; #; частини, н. в. і. у. 

26.51.82-00.00 Мікротоми • Частини та приладдя до виробів підкатегорій 

26.51.12, 26.51.32, 26.51.33 та категорій 26.51.4, 

26.51.5; #; частини, н. в. і. у. 

26.70.12 Мікрофільми • Фотокамери для підготовляння пластин або 

циліндрів для друкування; фотокамери, 

використовувані для перенесення зображення 

документів у #, мікрофіші чи інші мікроносії 

26.70.12-00.00 Мікрофільми • Фотокамери для підготовляння пластин або 

циліндрів для друкування; фотокамери, 
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використовувані для перенесення зображення 

документів у #, мікрофіші чи інші мікроносії 

26.70.18 Мікрофільмів • Апарати для зчитування #, мікрофішів або 

інших мікроносіїв 

26.70.18-00.00 Мікрофільмів • Апарати для зчитування #, мікрофішів або 

інших мікроносіїв 

26.70.12 Мікрофіші • Фотокамери для підготовляння пластин або 

циліндрів для друкування; фотокамери, 

використовувані для перенесення зображення 

документів у мікрофільми, # чи інші мікроносії 

26.70.12-00.00 Мікрофіші • Фотокамери для підготовляння пластин або 

циліндрів для друкування; фотокамери, 

використовувані для перенесення зображення 

документів у мікрофільми, # чи інші мікроносії 

26.70.18 Мікрофішів • Апарати для зчитування мікрофільмів, # або 

інших мікроносіїв 

26.70.18-00.00 Мікрофішів • Апарати для зчитування мікрофільмів, # або 

інших мікроносіїв 

26.40.42 Мікрофона • Гучномовці; телефони наголовні, навушники та 
комплекти, що складаються з # й гучномовця 

26.40.4 Мікрофони • #, гучномовці, апаратура приймальна для 

радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку 

26.40.41 Мікрофони • # та підставки до них 

26.40.41-00.00 Мікрофони • # та підставки до них 

26.40.42-70.00 Мікрофонів • Телефони наголовні та навушники (зокрема з 
мікрофоном, комплекти, що складаються з 
мікрофону та одного чи більше гучномовців), 

крім шлемофонів, телефонних апаратів, 

безпроводових # з передавачем, слухових 

апаратів 

26.40.42-70.00 Мікрофоном • Телефони наголовні та навушники (зокрема з #, 

комплекти, що складаються з мікрофону та 

одного чи більше гучномовців), крім 

шлемофонів, телефонних апаратів, 

безпроводових мікрофонів з передавачем, 

слухових апаратів 

26.40.43-70.00 Мікрофоном • Комплекти звукопідсилювальні електричні 
(зокрема системи з # і гучномовцем для 

публічних виступів) 

26.40.42-70.00 Мікрофону • Телефони наголовні та навушники (зокрема з 
мікрофоном, комплекти, що складаються з # та 
одного чи більше гучномовців), крім 

шлемофонів, телефонних апаратів, 
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безпроводових мікрофонів з передавачем, 

слухових апаратів 

26.70.22-70.00 Мікрофотографування • Мікроскопи стереоскопічні, зокрема для #, для 

мікрокінознімання чи мікропроеціювання 

27.51.24-90.00 Мікрохвильових • Прилади електронагрівальні побутові (крім 

перукарських апаратів і ручних сушильних 

апаратів, приладів для обігрівання приміщень і 
ґрунту, водонагрівачів, занурюваних нагрівачів, 

прасок, # печей, печей, плиток, котлів для 

варіння, грилів, ростерів, кавоварок, чайників і 
тостерів) 

27.51.28-90.00 Мікрохвильових • Електропечі побутові (крім електропечей для 

вмонтовування, # печей) 

27.51.27 Мікрохвильові • Печі # 

27.51.27-00.00 Мікрохвильові • Печі # 

18.12.11 Мікрочіпами • Друкування поштових марок, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, кредитних 

карток з #, чеків та інших документів із захистом 

і подібних матеріалів 

18.12.11-00.00 Мікрочіпами • Друкування поштових марок, фіскальних марок, 

товаророзпорядчих документів, кредитних 

карток з #, чеків та інших документів із захистом 

і подібних матеріалів 

27.51.21-70.00 Міксери • Подрібнювачі харчових продуктів, #, 

соковижималки для фруктів або овочів, з 
умонтованим електродвигуном 

26.51.20-80.00 Мін • Радіоапаратура дистанційного керування 

(зокрема для суден, безпілотних літаків, ракет, 
реактивних снарядів, іграшок, моделей суден і 
літаків, машин, для детонації #) 

10.42.10-30.10 Мінарини • # 

23 Мінеральна • Продукція # неметалева інша 

23.99.19-10.00 Мінеральна • Шлаковата, силікатна # вата й подібні види 

мінеральної вати та їх суміші навалом, у листах 

чи рулонах 

23.65.11 Мінеральними • Плити, блоки й подібні вироби з рослинних 

волокон, соломи, відходів деревини, 

агломеровані з # зв'язувальними речовинами 

23.65.11-00.00 Мінеральними • Плити, блоки та подібні вироби з рослинних 

волокон, соломи, відходів деревини, 

агломеровані з # зв'язувальними речовинами 

11.07.9 Мінеральних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

вод і безалкогольних напоїв 
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11.07.99 Мінеральних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

вод і безалкогольних напоїв 

11.07.99-00.00 Мінеральних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

вод і безалкогольних напоїв 

19.20.42 Мінеральних • Кокс нафтовий; бітум нафтовий та інші залишки 

від переробляння # олив 

19.20.42-00.00 Мінеральних • Кокс нафтовий; бітум нафтовий та інші залишки 

від переробляння # олив 

20.59.42 Мінеральних • Засоби антидетонаторні; присадки до # олій і 
подібних продуктів 

20.59.42-90.00 Мінеральних • Присадки до # олій чи інших рідин, що їх 

використовують з тією самою ціплю, що й 

мінеральні олії (зокрема газолін), крім 

антидетонаторних засобів, присадок до 

змащувальних олій 

23.99.9 Мінеральних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # неметалевих виробів, н. в. і. у. 

23.99.19-90.00 Мінеральних • Вироби з каменю та інших # речовин, н. в. і. у. 

23.99.99 Мінеральних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # неметалевих виробів, н. в. і. у. 

23.99.99-00.00 Мінеральних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # неметалевих виробів, н. в. і. у. 

25.73.50-60.00 Мінеральних • Форми для лиття # матеріалів 

28.30.34 Мінеральних • Розкидачі та розподільники органічних і # 

добрив 

28.30.34-30.00 Мінеральних • Розподільники # і хімічних добрив для 

підготовляння ґрунтів 

28.30.34-50.00 Мінеральних • Розкидачі та розподільники органічних і # 

добрив (крім розподільників мінеральних і 
хімічних добрив) 

28.30.34-50.00 Мінеральних • Розкидачі та розподільники органічних і 
мінеральних добрив (крім розподільників # і 
хімічних добрив) 

28.49.11 Мінеральних • Верстати для обробляння каменю, кераміки, 

бетону та подібних # матеріалів або для 

холодного обробляння скла 

28.49.11-30.00 Мінеральних • Верстати пиляльні для обробляння каменю, 

кераміки, бетону, асбестоцементу та подібних # 

матеріалів або для холодного обробляння скла 

28.49.11-50.00 Мінеральних • Верстати шліфувальні та полірувальні для 

обробляння каменю, кераміки, бетону, 

асбестоцементу та подібних # матеріалів або для 
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холодного обробляння скла 

28.49.11-70.00 Мінеральних • Верстати, інші, для обробляння каменю, 

кераміки, бетону, асбестоцементу та подібних # 

матеріалів або для холодного обробляння скла 

(крім пиляльних, шліфувальних і полірувальних 

верстатів) 

28.92.4 Мінеральних • Машини й устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, каміння, руд та інших # 

речовин 

28.92.40 Мінеральних • Машини й устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, каміння, руд та інших # 

речовин 

28.92.40-30.00 Мінеральних • Машини для сортування, просіювання, 

сепарування, промивання; машини для 

подрібнювання, розмелювання, змішування, 

перемішування (крім бетономішалок та 
розчинозмішувачів, машин для змішування # 

речовин з бітумом) 

28.92.40-70.00 Мінеральних • Машини для змішування # речовин з бітумом 

28.92.62 Мінеральних • Частини машин і устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, каміння, руд та інших # 

речовин 

28.92.62-00.00 Мінеральних • Частини машин і устатковання для сортування, 

подрібнювання, змішування та подібного 

обробляння ґрунту, каміння, руд та інших # 

речовин 

28.99.39-53.00 Мінеральних • Машини й устатковання, інші, з обробляння 

ґрунту, каміння, руд або інших # копалин, н. в. і. 
у. 

23.9 Мінеральні • Вироби абразивні та інші неметалеві # вироби 

23.99 Мінеральні • Вироби # неметалеві, інші, н. в. і. у. 

23.99.1 Мінеральні • Вироби # неметалеві, інші, н. в. і. у. 

23.99.19 Мінеральні • Вироби # неметалеві, н. в. і. у. 

23.99.19-20.00 Мінеральні • Вермикуліт відшарований, спучені глини, 

спінений шлак і подібні спучені # продукти та їх 

суміші 

32.99.59-40.00 Мінерального • Матеріали рослинного чи # походження; вироби 

сформовані з воску, стеарину 

20.59.41-55.00 Мінеральної • Засоби змащувальні, які мають як основу менше 

ніж 70 мас. % # олії чи олій, одержаних з 
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бітумінозних матеріалів, для обробляння тканин, 

шкіри, виробів зі шкіри та хутра 

20.59.41-57.00 Мінеральної • Засоби змащувальні, які мають як основу менше 

ніж 70 мас. % # олії чи олій, одержаних з 
бітумінозних матеріалів, крім засобів для 

обробляння тканин, шкіри, виробів зі шкіри та 
хутра 

20.59.41-79.00 Мінеральної • Засоби змащувальні, крім засобів, які мають 

менше ніж 70 мас. % # олії чи олій, одержаних з 
бітумінозних матеріалів, засобів для обробляння 

тканин, шкіри, виробів зі шкіри та хутра 

20.59.43-30.00 Мінеральної • Рідини до гідравлічних гальм та інші готові 
рідини для гідравлічних трансмісій; засоби, без 
умісту # олії чи олій, одержаних з бітумінозних 

матеріалів або з умістом менше ніж 70 мас. % 

цих олій 

23.99.19-10.00 Мінеральної • Шлаковата, силікатна мінеральна вата й подібні 
види # вати та їх суміші навалом, у листах чи 

рулонах 

32.40.39-60.00 Мініатюрні • Моделі #, виливані, металеві 

25.93.17-10.00 Мірних • Ланцюги з розпірками із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями, або інших 

виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну 

роль, сторожок дверей, оснащених ланцюгами, # 

(геодезичних) ланцюгів, ланцюжків для 

особистого прикрашання (біжутерії) 

25.93.17-30.00 Мірних • Ланцюги проти ковзання із заліза чи сталі, крім 

оснащених різальними зубцями або інших 

виробів, у яких ланцюги відіграють допоміжну 

роль, сторожок дверей, оснащених ланцюгами, # 

(геодезичних) ланцюгів 

25.93.17-50.00 Мірних • Ланцюги із заліза чи сталі, крім шарнірних 

ланцюгів, ланцюгів проти ковзання, ланцюгів з 
розпірками та ланцюгів зі зварними ланками 

(ланцюгів до бензопил), або інших виробів, у 

яких ланцюги відіграють допоміжну роль, # 

(геодезичних) ланцюгів 

22.22.14-50 Місткістю • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби 

з пластмас # не більше між 2 л для 

транспортування та пакування товарів 

22.22.14-50.01 Місткістю • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби 

з пластмас # не більше ніж 2 л для 

транспортування та пакування фармацевтичної 
продукції 

22.22.14-50.99 Місткістю • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби 
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з пластмас # не більше ніж 2 л для 

транспортування та пакування іншої продукції 

22.22.14-70 Місткістю • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби 

з пластмас # більше ніж 2 л для транспортування 

та пакування товарів 

22.22.14-70.01 Місткістю • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби 

з пластмас # більше ніж 2 л для транспортування 

та пакування фармацевтичної продукції 

22.22.14-70.99 Місткістю • Бутлі обплетені, пляшки, фляги й подібні вироби 

з пластмас # більше ніж 2 л для транспортування 

та пакування іншої продукції 

22.23.13 Місткістю • Резервуари, цистерни, баки й подібні вмістища, 
# більше ніж 300 л, пластмасові 

22.23.13-00.00 Місткістю • Резервуари, цистерни, баки й подібні вмістища, 
# більше ніж 300 л, пластмасові 

23.13.11-30.00 Місткістю • Вмістини скляні номінальною # не менше ніж 

2,5 л (крім банок для консервування) 

23.13.11-40.00 Місткістю • Пляшки для напоїв і харчових продуктів 

номінальною # менше ніж 2,5 л з безбарвного 

скла (крім пляшок, частково виготовлених зі 
шкіри або покритих шкірою, пляшечок дитячих 

із сосками) 

23.13.11-50.00 Місткістю • Пляшки для напоїв і харчових продуктів 

номінальною # менше ніж 2,5 л з незабарвленого 

скла (крім пляшок, частково виготовлених зі 
шкіри або покритих шкірою, пляшечок дитячих 

із сосками) 

23.13.11-60.00 Місткістю • Вмістини скляні для напоїв і харчових продуктів 

номінальною # менше ніж 2,5 л (крім пляшок, 

частково виготовлених зі шкіри або покритих 

шкірою, скловиробів побутової призначеності, 
колб і посудин вакуумних) 

23.13.11-70.00 Місткістю • Вмістини скляні для фармацевтичних 

препаратів, номінальною # менше ніж 2,5 л 

23.13.11-80.00 Місткістю • Вмістини скляні номінальною # менше ніж 2,5 л 

для транспортування чи пакування товарів (крім 

призначених для напоїв і харчових продуктів, 

фармацевтичних препаратів, умістин, 

вироблених зі скляного тюбінгу) 

25.29.11 Місткістю • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
(не для стиснених або скраплених газів) із заліза, 

сталі чи алюмінію, # більше ніж 300 л, не 

оснащені механічним або теплотехнічним 

устаткованням 
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25.29.11-10.00 Місткістю • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для газів, із заліза чи сталі, # більше ніж 300 л 

(крім призначених для стисненого чи 

скрапленого газу, оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-20.00 Місткістю • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для рідин, із заліза чи сталі, футеровані чи з 
теплоізоляцією, # більше ніж 300 л (крім 

оснащених механічним або теплотехнічним 

устаткованням) 

25.29.11-30.00 Місткістю • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для рідин, із заліза чи сталі, # більше ніж 300 л 

(крім оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-50.00 Місткістю • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для сухих речовин, із заліза чи сталі, # більше 
ніж 300 л (крім оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.29.11-70.00 Місткістю • Резервуари, цистерни, баки та подібні вмістища 
для різних речовин, алюмінієві (інші ніж для 

стиснених або скраплених газів), # більше ніж 

300 л (крім оснащених механічним або 

теплотехнічним устаткованням) 

25.91.11 Місткістю • Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 
подібні вмістини на будь-які речовини (крім 

газів) із заліза чи сталі, # не менше ніж 50 л, але 

не більше від 300 л, не оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.91.11-00.00 Місткістю • Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та 
подібні вмістини на будь-які речовини (крім 

газів) із заліза чи сталі, # не менше ніж 50 л, але 

не більше від 300 л, не оснащені механічним або 

теплотехнічним устаткованням 

25.91.12 Місткістю • Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім 

закриваних пайкою чи відбортівкою), ящики та 
подібні вмістини для будь-яких речовин (крім 

газів), із заліза чи сталі, # менше ніж 50 л, не 
оснащені механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.91.12-00.00 Місткістю • Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім 

закриваних пайкою чи відбортівкою), ящики та 
подібні вмістини для будь-яких речовин (крім 

газів), із заліза чи сталі, # менше ніж 50 л, не 
оснащені механічним або теплотехнічним 

устаткованням 

25.92.11 Місткістю • Тара, закривана пайкою чи відбортівкою, із 
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заліза чи сталі, # менше ніж 50 л 

25.92.11-33.00 Місткістю • Тара для консервування харчових продуктів і 
напоїв, із заліза чи сталі, # менше ніж50 л, на 
харчові продукти 

25.92.11-35.00 Місткістю • Тара для консервування харчових продуктів і 
напоїв, із заліза чи сталі, # менше ніж50 л, на 
напої 

25.92.11-50.00 Місткістю • Тара, крім призначеної для консервування 

харчових продуктів і напоїв, із заліза чи сталі, # 

менше ніж 50 л 

25.92.12 Місткістю • Бочки, барабани, каністри, ящики та подібні 
вмістини на будь-які речовини (крім газу), # не 
більше ніж 300 л, з алюмінію 

25.92.12-10.00 Місткістю • Тара трубчаста складана, з алюмінію, # не 

більше ніж 300 л, на будь-які речовини, крім 

стисненого та скрапленого газу 

25.92.12-30.00 Місткістю • Тара трубчаста жорстка, з алюмінію, # не більше 
ніж 300 л, на будь-які речовини, крім стисненого 

та скрапленого газу (не для аерозолів) 

25.92.12-50.00 Місткістю • Тара нетрубчаста з алюмінію, # від 50 до 300 л, 

для будь-яких речовин, крім стисненого та 
скрапленого газу 

25.92.12-60.00 Місткістю • Тара для аерозолів, з алюмінію, # не більше ніж 

300 л 

25.92.12-80.00 Місткістю • Тара нетрубчаста з алюмінію, # менше ніж 50 л, 

для будь-яких речовин, крім стисненого та 
скрапленого газу 

27.51.11-50.00 Місткістю • Морозильники типу"скриня",# не більше ніж 

800 л 

27.51.11-70.00 Місткістю • Морозильники типу"шафа",# не більше ніж 900 

л 

27.51.21-23.00 Місткістю • Пиловсмоктувачі/пилососи, зокрема для сухого 

та вологого прибирання, з умонтованим 

електродвигуном потужністю не більше ніж 

1500 Вт і пиловим мішком чи іншою вмістиною 

# не більше ніж 20 л 

28.25.13-40.00 Місткістю • Морозильники для глибокого заморожування 

(крім морозильників типу "скриня" # не більше 
ніж 800 л, морозильників типу "шафа" місткістю 

не більше 900 л) 

28.25.13-40.00 Місткістю • Морозильники для глибокого заморожування 

(крім морозильників типу"скриня" # не більше 
ніж 800 л, морозильників типу "шафа" місткістю 
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не більше 900 л) 

28.94.22 Місткістю • Машини пральні для пралень; машини для 

сухого чищення; машини сушильні # більше ніж 

10 кг 

28.94.22-30.00 Місткістю • Машини пральні побутові чи для пралень # 

більше ніж 10 кг сухої білизни (зокрема машини, 

призначені як для прання, так і для сушіння) 

28.94.22-70.00 Місткістю • Машини сушильні, # більше ніж 10 кг сухої 
білизни 

32.99.43 Місткістю • Паливо рідинне чи скраплене газове до 

запальничок, у вмістинах # не більше ніж300 

см3 

32.99.43-00.00 Місткістю • Паливо рідинне чи скраплене газове до 

запальничок, у вмістинах # не більше ніж300 

см3 

32.99.51-30.00 Місць • Вироби для новорічних і різдвяних свят (крім 

справжніх різдвяних ялинок); підставки під 

ялинки; свічки; статуетки, фігурки тварин і 
подібні вироби, використовувані для 

прикрашання # обрядових свят; гірлянди 

електричні 

16.29.11 Мітел • Інструменти, оправи та ручки до інструментів, 

частини та ручки до # або щіток, заготівки для 

виготовлення люльок, шевські колодки й 

розтяжки для взуття, з деревини 

16.29.11-30.00 Мітел • Інструменти, оправи та ручки до інструментів, 

частини та ручки до # або щіток; шевські 
колодки й розтяжки для взуття, з деревини 

32.91.9 Мітел • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
щіток 

32.91.99 Мітел • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
щіток 

32.91.99-00.00 Мітел • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
щіток 

14.19.13 Мітенки • Рукавички, рукавиці та #, трикотажні 

14.19.13-00.00 Мітенки • Рукавички, рукавиці та #, трикотажні 

14.19.23-70.00 Мітенки • Рукавички, рукавиці та # (крім трикотажних) 

14.19.31-75.00 Мітенки • Рукавички, рукавиці та # з натуральної чи 

композиційної шкіри (крім спортивних, 

захисних для всіх професій) 

32.30.15-10.00 Мітенки • Рукавиці, #, рукавички боксерські шкіряні для 

занять спортом 
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32.99.11-30.00 Мітенки • Рукавички, рукавиці та # захисні для всіх 

професій, з натуральної чи композиційної шкіри 

32.91.11-30.00 Мітла • Щітки ручні, # механічні, без двигуна 

32.91 Мітли • # та щітки 

32.91.1 Мітли • # та щітки 

32.91.11 Мітли • # та щітки для домашнього прибирання 

32.91.11-10.00 Мітли • # та щітки з лозин чи інших рослинних 

матеріалів, зв'язаних у жмути 

25.73.40-14.00 Мітчики • # для обробляння металу 

25.73.40-19.00 Мітчики • # або плашки (крім тримачів до механізмів і 
ручних інструментів, призначених для 

обробляння металу) 

10.11.60-30.00 Міхури • Кишки, # та шлунки тварин, цілі чи шматками 

(крім риб'ячих) 

32.99.59-20.00 Міхурів • Вироби з кишок тварин (крім струн з нитки 

шовкопряда), синюги, # і сухожиль 

11.01.10-63.00 Міцністю • Горілка # не більше ніж 45,4 об. % 

11.01.10-80.00 Міцністю • Горілка # більше ніж 45,4 об. %, лікери та інші 
спиртовмісні напої (крім спиртних 

дистильованих напоїв, з виноградного вина, 

виноградних вичавків або плодів чи віскі, рому, 

тафії, джину та ялівцевої настоянки, спиртних 

напоїв, дистильованих з плодів) 

11.02.11-93.00 Міцністю • Вина ігристі, зі свіжого винограду, фактичною # 

не менше ніж 8,5 об. % (крім шампанського) 

11.02.11-95.00 Міцністю • Вина ігристі, зі свіжого винограду, фактичною # 

менше ніж 8,5 об. % 

11.02.12-17.00 Міцністю • Вино (сусло виноградне), високоякісне, 

вироблене в певних регіонах, бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням спирту, # не 
більше ніж 15 об. %, крім вина білого та 

ігристого 

11.02.12-19.00 Міцністю • Вино та сусло виноградне, бродіння якого 

запобігли чи зупинили доданням спирту, # не 
більше ніж 15 об. % (крім високоякісних білих 

та ігристих вин, вироблених у певних регіонах) 

20.14.74 Міцністю • Спирт етиловий неденатурований # не менше 

ніж 80 об. % 

20.14.74-00.00 Міцністю • Спирт етиловий неденатурований # не менше 

ніж 80 об. % 

25.94.11-33.00 Міцності • Болти з шестигранною головкою із заліза чи 
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сталі, з межею # на розтяг менше ніж800 МПа 
(крім виготовлених з нержавкої сталі) 

25.94.11-35.00 Міцності • Болти з шестигранною головкою із заліза чи 

сталі, з межею # на розтяг не менше ніж 800 

МПа (крім виготовлених з нержавкої сталі) 

28.96.10-93.00 Мішалки • Змішувачі, перемішувачі та # для підготовляння 

ґуми чи пластмас 

13.92.21 Мішки • # та пакети, використовувані для пакування 

товарів 

13.92.21-30.00 Мішки • # та пакети, бавовняні, використовувані для 

пакування товарів 

13.92.21-50.00 Мішки • # та пакети, трикотажні з поліетиленової чи 

поліпропіленової стрічки, використовувані для 

пакування товарів 

13.92.21-73.00 Мішки • # та пакети, з поліетиленової чи 

поліпропіленової стрічки, з поверхневою 

щільністю менше ніж 120 г/м2 (крім 

трикотажних), використовувані для пакування 

товарів 

13.92.21-75.00 Мішки • # та пакети, з поліетиленової чи 

поліпропіленової стрічки, з поверхневою 

щільністю не менше ніж 120 г/м2 (крім 

трикотажних), використовувані для пакування 

товарів 

13.92.21-90.00 Мішки • # та пакети, використовувані для пакування 

товарів (крім виготовлених з бавовни, 

поліетиленової чи поліпропіленової стрічки) 

13.92.24 Мішки • Ковдри стьобані та перини, диванні подушки, 

пуфи, подушки, спальні # й подібні вироби, з 
пружинами, чи заповнені будь-якими 

матеріалами, чи виготовлені з поруватої ґуми чи 

пластмас 

13.92.24-30.00 Мішки • # спальні 

17.21.12 Мішки • # та пакети паперові 

17.21.12-30.00 Мішки • # та пакети паперові, картонні, з целюлозної 
вати або полотна з целюлозного волокна 

завширшки в нижній частині не менше ніж 40 см 

17.21.12-50.00 Мішки • # та пакети паперові, картонні, з целюлозної 
вати або полотна з целюлозного волокна, крім 

тих, що завширшки в нижній частині не менше 

ніж 40 см 

22.22.11 Мішки • # і пакети, зокрема конусоподібні, з полімерів 

етилену 
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22.22.11-00.00 Мішки • # і пакети, зокрема конусоподібні, з полімерів 

етилену 

22.22.12 Мішки • # та пакети, зокрема конусоподібні, з інших 

пластмас (крім виготовлених з полімерів 

етилену) 

22.22.12-00.00 Мішки • # та пакети, зокрема конусоподібні, з інших 

пластмас (крім виготовлених з полімерів 

етилену) 

13.92.22-70.00 Мішків • Матраци надувні та інше спорядження для 

кемпінгів (крім навісів для причепних 

будиночків, наметів, спальних #) 

13.92.24-93.00 Мішків • Речі постільні, пір'яні чи пухові (зокрема ковдри 

стьобані та перини, диванні подушки, пуфи, 

подушки), крім матраців, спальних # 

13.92.24-99.00 Мішків • Речі постільні, заповнені іншими, ніж пір'я чи 

пух, матеріалами (зокрема стьобані ковдри та 

перини, диванні подушки, пуфи, подушки), крім 

матраців, спальних # 

28.29.21-50.00 Мішків • Устатковання для наповнювання, закривання, 

закупорювання, закорковування та наклеювання 

етикеток пляшок, банок, ящиків, # чи іншої 
тари, устатковання для газування напоїв 

28.29.21-80.00 Мішків • Устатковання для пакування та загортання 

товарів (крім призначеного для наповнювання, 

закривання, закупорювання, наклеювання 

етикеток і закорковування пляшок, банок, 

ящиків, # або іншої тари) 

28.95.11-50.00 Мішків • Машини для виробництва #, пакунків або 

конвертів з паперу та картону 

28.95.12-70.00 Мішків • Частини різальних машин, машин для 

виготовляння сумок, #, конвертів, картонних 

коробок, ящиків, труб, барабанів або подібної 
тари з паперу та картону, машин для 

формування виробів з паперу, волокнистої маси 

й картону 

17.12.41 Мішковий • Крафт-папір і картон, некрейдовані; крафт-папір 

#, крепований або гофрований 

17.12.41-20.00 Мішковий • Крафт-папір #, некрейдований, невибілений 

(крім паперу для писання, друкування чи іншої 
графічної призначеності, паперу для перфокарт і 
перфострічок) 

17.12.41-40.00 Мішковий • Крафт-папір #, некрейдований (крім 

невибіленого, паперу для писання, друкування 

чи іншої графічної призначеності, паперу для 

перфокарт і перфострічок) 
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17.12.41-80.00 Мішковий • Крафт-папір # крепований чи гофрований; 

крепований чи гофрований; у рулонах або в 

аркушах 

27.51.21-23.00 Мішком • Пиловсмоктувачі/пилососи, зокрема для сухого 

та вологого прибирання, з умонтованим 

електродвигуном потужністю не більше ніж 

1500 Вт і пиловим # чи іншою вмістиною 

місткістю не більше ніж 20 л 

23.41.11-30.00 Млинків • Посуд столовий і кухонний з 
порцеляни/фарфору (крім електротермічної 
апаратури, кавомолок і # для спецій з робочими 

частинами з металу) 

20.59.52 Моделей • Пасти для виготовлення #; віск стоматологічний 

та інші засоби, що їх використовують в 

стоматології, виготовлені на основі гіпсу; 

препарати та заряди для вогнегасників; 

середовища живильні для вирощування культур 

мікроорганізмів; реагенти діагностичні або 

лабораторні багатоскладові, н. в. і. у. 

20.59.52-30.00 Моделей • Пасти для виготовлення #; віск стоматологічний 

та інші засоби, що їх використовують у 

стоматології, виготовлені на основі гіпсу 

(зокрема пасти для дитячого ліплення) 

25.73.50-13.00 Моделей • Форми ливарні для лиття металів; піддони 

ливарні; моделі ливарні (крім ливарних # з 
дерева) 

26.51.20-80.00 Моделей • Радіоапаратура дистанційного керування 

(зокрема для суден, безпілотних літаків, ракет, 
реактивних снарядів, іграшок, # суден і літаків, 

машин, для детонації мін) 

32.40.39-20.00 Моделей • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім наборів 

для складання # у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим моторчиком; 

зброя іграшкова 

25.73.5 Моделі • Опоки; форми ливарні для лиття металів; 

піддони ливарні; # ливарні 

25.73.50 Моделі • Опоки; форми ливарні для лиття металів; 

піддони ливарні; # ливарні 

25.73.50-13.00 Моделі • Форми ливарні для лиття металів; піддони 

ливарні; # ливарні (крім ливарних моделей з 
дерева) 

25.73.50-15.00 Моделі • # ливарні з дерева 
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32.40.2 Моделі • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; #, інші, у 

зменшеному розмірі, чи набори для складання та 
дитячі конструктори 

32.40.20 Моделі • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; #, інші, у 

зменшеному розмірі, чи набори для складання та 
дитячі конструктори 

32.40.20-00.00 Моделі • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; #, інші, у 

зменшеному розмірі, чи набори для складання та 
дитячі конструктори 

32.40.39-20.00 Моделі • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім наборів 

для складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та # з убудованим моторчиком; зброя 

іграшкова 

32.40.39-60.00 Моделі • # мініатюрні, виливані, металеві 

32.99.53 Моделі • Прилади, апарати та #, призначені для 

демонстраційних цілей 

32.99.53-00.00 Моделі • Прилади, апарати та #, призначені для 

демонстраційних цілей 

26.30.40-70.00 Модулів • Шафи та корпуси для передавальної та 
приймальної апаратури для радіомовлення й 

телебачення, телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно для 

використання з апаратурою з телевізійними 

камерами, приймальною апаратурою для 

радіомовлення та телебачення, монітори та 
проектори (крім антен, електронних # і частин 

до моніторів і проекторів, призначених 

винятково або переважно для використання в 

автоматичних машинах для обробляння даних), 

н. в. і. у. 

23.19.26-40.00 Мозаїк • Вироби скляні для сигналізації та скляні 
елементи оптики, оптично не оброблені; кубики 

скляні та інші скляні шматочки для # або 

подібних декоративних цілей, крім готових 

панелей та інших декоративних виробів, 

виконаних з мозаїчних кубів 

23.31.10-10.00 Мозаїки • Плитка, кубики для # та подібні вироби 

неглазуровані керамічні з площею поверхні 
менше ніж 49 см2 

23.31.10-20.00 Мозаїки • Плитка, кубики для # та подібні вироби 

глазуровані керамічні з площею поверхні менше 
ніж 49 см2 
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23.70.12-30.00 Мозаїки • Плитка, кубики для # й подібні вироби з 
природного каменю прямокутної або 

непрямокутної форми (зокрема квадратної), 
найбільшу грань яких може бути вписано у 

квадрат із стороною розміром менше ніж 7 см; 

гранули, дрібняк і порошок, штучно забарвлені 

23.19.26-40.00 Мозаїчних • Вироби скляні для сигналізації та скляні 
елементи оптики, оптично не оброблені; кубики 

скляні та інші скляні шматочки для мозаїк або 

подібних декоративних цілей, крім готових 

панелей та інших декоративних виробів, 

виконаних з # кубів 

16.22.10-30.00 Мозаїчної • Паркет щитовий з деревини для настилання # 

підлоги 

28.13.21-70.00 Молекулярні • Помпи вакуумні роторні поршневі, з ковзними 

лопатями, #; помпи типу Рутс; помпи дифузійні, 
кріогенні та адсорбційні 

20.13.51-10.00 Молібдати • Манганіти, манганати та перманганати; #; 

вольфрамати 

20.13.51-75.00 Молібдатів • Солі оксометалевих та пероксометалевих кислот 

(крім хроматів, дихроматів, пероксохроматів, 

манганітів, манганатів, перманганатів, #, 

вольфраматів) 

24.45.30-17.00 Молібден • # і вироби з нього (крім відходів і брухту), н. в. і. 
у. 

20.12.19-73.00 Молібдену • Оксид і гідроксид # 

24.31.20-20.00 Молібдену • Бруски та стрижні з часткою вуглецю 0,9 мас. %, 

але не більше від 1,15 мас. %, хрому 0,5мас. %, 

але не більше від 2 мас. %, і # не більше ніж 0,5 

мас. %, винятково холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані (наприклад, 

холодного витягування), крім виробів 

напівоброблених або пласкокатаних, брусків або 

стрижнів гарячекатаних, нерівномірно 

скручених у витки 

10.51.30-50.00 Молока • Масло вершкове з умістом жиру більше ніж 85 

мас. % та інші жири, одержувані з # (крім паст 
молочних з умістом жиру менше ніж 80 мас. %) 

28.30.94 Молока • Частини машин для доїння та обробляння чи 

переробляння #, н. в. і. у. 

28.30.94-00.00 Молока • Частини машин для доїння та обробляння чи 

переробляння #, н. в. і. у. 

28.93.12 Молока • Устатковання для обробляння та переробляння # 

28.93.12-00.00 Молока • Устатковання для обробляння та переробляння # 
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10.51.1 Молоко • # та вершки, рідинні, оброблені 

10.51.2 Молоко • # у твердих формах 

10.51.11 Молоко • # рідинне, оброблене 

10.51.11-33.00 Молоко • # з умістом жиру не більше ніж 1 мас. %, 

неконцентроване, без додання цукру чи інших 

підсолоджувачів, у первинних пакованнях з 
чистим умістом не більше ніж 2 л 

10.51.11-37.00 Молоко • # з умістом жиру не більше ніж 1 мас. %, 

неконцентроване, без додання цукру чи інших 

підсолоджувачів, у первинних пакованнях з 
чистим умістом більше ніж 2 л 

10.51.11-42.00 Молоко • #з умістом жиру більше ніж 1 мас. %, але не 
більше від 6 мас. %, неконцентроване, без 
додання цукру чи інших підсолоджувачів, у 

первинних пакованнях з чистим умістом не 
більше ніж 2 л 

10.51.11-48.00 Молоко • # з умістом жиру більше ніж 1 мас. %, але не 

більше від 6 мас. %, неконцентроване, без 
додання цукру чи інших підсолоджувачів, у 

первинних пакованнях з чистим умістом більше 
ніж 2 л 

10.51.21 Молоко • # знежирене в порошку 

10.51.21-30.00 Молоко • # знежирене в порошку (молоко та вершки у 

твердих формах, з умістом жиру не більше ніж 

1,5 мас. %), у первинних пакованнях не більше 
ніж 2,5 кг 

10.51.21-30.00 Молоко • Молоко знежирене в порошку (# та вершки у 

твердих формах, з умістом жиру не більше ніж 

1,5 мас. %), у первинних пакованнях не більше 
ніж 2,5 кг 

10.51.21-60.00 Молоко • # знежирене у порошку (молоко та вершки у 

твердих формах, з умістом жиру не більше ніж 

1,5 мас. %), у первинних пакованнях більше ніж 

2,5 кг 

10.51.21-60.00 Молоко • Молоко знежирене у порошку (# та вершки у 

твердих формах, з умістом жиру не більше ніж 

1,5 мас. %), у первинних пакованнях більше ніж 

2,5 кг 

10.51.22 Молоко • # незбиране в порошку 

10.51.22-30 Молоко • # незбиране в порошку чи вершки незбирані в 

порошку (молоко та вершки у твердих формах, з 
умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), у 

первинних пакованнях не більше ніж 2,5 кг 
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10.51.22-30 Молоко • Молоко незбиране в порошку чи вершки 

незбирані в порошку (# та вершки у твердих 

формах, з умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), 

у первинних пакованнях не більше ніж 2,5 кг 

10.51.22-30.01 Молоко • # спеціальної призначеності для немовлят, у 

герметичних пакованнях масою нетто не більше 
ніж 500 г, з умістом жиру понад 10 мас. % 

10.51.22-30.09 Молоко • # незбиране у порошку чи вершки незбирані в 

порошку (молоко та вершки у твердих формах, з 
умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), у 

первинних пакованнях не більше ніж 2,5 кг, 
інше 

10.51.22-30.09 Молоко • Молоко незбиране у порошку чи вершки 

незбирані в порошку (# та вершки у твердих 

формах, з умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), 

у первинних пакованнях не більше ніж 2,5 кг, 
інше 

10.51.22-60.00 Молоко • # незбиране в порошку чи вершки незбирані в 

порошку (молоко та вершки у твердих формах, з 
умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), у 

первинних пакованнях більше ніж 2,5 кг 

10.51.22-60.00 Молоко • Молоко незбиране в порошку чи вершки 

незбирані в порошку (# та вершки у твердих 

формах, з умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), 

у первинних пакованнях більше ніж 2,5 кг 

10.51.51 Молоко • # та вершки, концентровані, з доданням чи без 
додання цукру або іншого підсолоджувача, не в 

твердих формах 

10.51.51-04.00 Молоко • # та вершки, згущені, непідсолоджені 

10.51.51-08.00 Молоко • # та вершки, згущені, підсолоджені 

10.51.52-45.00 Молоко • Йогурт рідинний ароматизований чи сквашене # 

(кефір; сметана; йогурт й інші ферментовані 
продукти, ароматизовані чи з доданням плодів, 

горіхів або какао) 

28.41.33 Молоти • Машини кувальні чи штампувальні та #; преси 

гідравлічні та преси для обробляння металу, н. в. 

і. у. 

28.41.33-10.00 Молоти • Машини кувальні чи штампувальні та # (зокрема 

преси) для обробляння металу, з числовим 

програмним керуванням 

28.41.33-20.00 Молоти • Машини кувальні чи штампувальні та # (зокрема 

преси) для обробляння металу, без числового 

програмного керування 

25.73.30-55.00 Молотки • # та кувалди з робочими частинами з металу 
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28.24.11-15.00 Молотки • Дрилі ручні електропневматичні (зокрема 
верстати свердлильні, для нарізання нарізі, для 

розгортання отворів, бурильні # та перфоратори) 

10.20.12 Молочко • Печінка та # риб, свіжі чи охолоджені 

10.20.12-00.00 Молочко • Печінка та # риб, свіжі чи охолоджені 

10.20.16 Молочко • Печінка та # риб, заморожені 

10.20.16-00.00 Молочко • Печінка та # риб, заморожені 

10.20.22 Молочко • Печінка та # риби, засушені, закопчені, засолені 
чи в розсолі; борошно, крупка та гранули з риби, 

придатні для харчування людини 

10.20.22-00.00 Молочко • Печінка та # риби, засушені, закопчені, засолені 
чи в розсолі; борошно, крупка та гранули з риби, 

придатні для харчування людини 

10.51.55 Молочна • Сироватка # 

10.51.55-30.00 Молочна • Сироватка # та змодифікована молочна 

сироватка в порошку, гранулах чи інших 

твердих формах, концентрована, 

неконцентрована чи з доданням підсолоджувача 

10.51.55-30.00 Молочна • Сироватка молочна та змодифікована # 

сироватка в порошку, гранулах чи інших 

твердих формах, концентрована, 

неконцентрована чи з доданням підсолоджувача 

10.51.55-60.00 Молочна • Сироватка # та змодифікована молочна 

сироватка в рідинній чи пастоподібній формах; 

концентрована, неконцентрована чи з доданням 

підсолоджувача 

10.51.55-60.00 Молочна • Сироватка молочна та змодифікована # 

сироватка в рідинній чи пастоподібній формах; 

концентрована, неконцентрована чи з доданням 

підсолоджувача 

10.89.19-40.20 Молочна • Кислота # харчова 

10.89.19-40.21 Молочна • Кислота # харчова з буферними добавками 

10.51.9 Молочних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
сирних продуктів 

10.51.99 Молочних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
сирних продуктів 

10.51.99-00.00 Молочних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # і 
сирних продуктів 

10.82.21-50.00 Молочного • Крихта # шоколаду з умістом какао-масла не 

менше ніж 18 мас. % та в пакованнях масою 

більше ніж 2 кг 
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10.82.21-90.00 Молочного • Продукти харчові готові, з умістом какао-масла 
не менше ніж 18 мас. % та в пакованнях масою 

більше ніж 2 кг (крім шоколадної глазурі, 
крихти # шоколаду) 

11.07.19-50 Молочного • Напої безалкогольні без умісту # жиру (крім 

підсолоджених чи непідсолоджених 

мінеральних, газованих чи ароматизованих вод) 

11.07.19-50.90 Молочного • Напої безалкогольні, інші, без умісту # жиру 

11.07.19-70.00 Молочного • Напої безалкогольні, з умістом # жиру 

10.89.19-40.22 Молочної • Лактати харчової # кислоти 

32.50.22-39.74 Молочної • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки 

(зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок; вкладки з силіконової композиції для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення протезів # 

залози 

32.50.22-90.31 Молочної • Протези # залози 

10.2 Молюски • Продукція рибна, ракоподібні та #, оброблені та 
законсервовані 

10.20 Молюски • Продукція рибна, ракоподібні та #, оброблені та 
законсервовані 

10.20.3 Молюски • Ракоподібні, # та інші водяні безхребетні, 
заморожені, оброблені чи законсервовані 

10.20.32 Молюски • #, заморожені, засушені, засолені чи в розсолі, 
закопчені 

10.20.32-00.00 Молюски • #, заморожені, засушені, засолені чи в розсолі, 
закопчені 

10.20.34 Молюски • Ракоподібні, оброблені чи законсервовані іншим 

способом, # та інші водяні безхребетні, 
оброблені чи законсервовані іншим способом 

10.20.34-00.00 Молюски • Ракоподібні, оброблені чи законсервовані іншим 

способом, # та інші водяні безхребетні, 
оброблені чи законсервовані іншим способом 

10.20.4 Молюсків • Борошно, крупка та гранули, непридатні для 

харчування людини, та інші продукти з риби, 

ракоподібних, # чи інших водяних безхребетних, 

н. в. і. у. 

10.20.9 Молюсків • Послуги щодо коптіння і консервування та 

приготування іншими способами у виробництві 
рибних продуктів; роботи субпідрядні як 
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частина виробництва оброблених і 
законсервованих риби, ракоподібних і # 

10.20.41 Молюсків • Борошно, крупка та гранули з риби, 

ракоподібних, # чи інших водяних безхребетних, 

непридатні для харчування людини 

10.20.41-00.00 Молюсків • Борошно, крупка та гранули з риби, 

ракоподібних, # чи інших водяних безхребетних, 

непридатні для харчування людини 

10.20.42 Молюсків • Продукти неїстівні, інші, з рибної продукції, 
ракоподібних, # чи інших водяних безхребетних 

10.20.42-00.00 Молюсків • Продукти неїстівні, інші, з рибної продукції, 
ракоподібних, # чи інших водяних безхребетних 

10.20.99 Молюсків • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

оброблених і законсервованих риби, 

ракоподібних і # 

10.20.99-00.00 Молюсків • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

оброблених і законсервованих риби, 

ракоподібних і # 

10.85.12 Молюсків • Набори продуктові та готові страви з риби, 

ракоподібних, # 

10.85.12-00.00 Молюсків • Набори продуктові та готові страви з риби, 

ракоподібних, # 

24.41.20-30.00 Монет • Золото необроблене чи як порошок, не 
призначене для карбування # (зокрема золото з 
гальванічним покривом із платини) 

24.41.20-50.00 Монет • Золото напівоброблене, не призначене для 

карбування # (зокрема золото з гальванічним 

покривом із платини), крім золота 
необробленого чи як порошок 

24.41.20-70.00 Монет • Золото для карбування # (зокрема золото з 
гальванічним покривом із платини) 

28.29.43-50.00 Монет • Автомати торговельні (зокрема автомати для 

розмінювання банкнот і #), крім автоматів з 
умонтованими нагрівальними чи 

охолоджувальними пристроями 

28.29.83-50.00 Монет • Частини торговельних автоматів (зокрема 
автоматів для розмінювання банкнот і #) 

28.99.39-75.00 Монет • Столи для казіно, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, 

зокрема столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням #, банкнот, жетонів або 

інших подібних предметів, більярдів, відеоігор, 



стор. 1674 з 1807  

у які грають за допомогою телевізора, гральних 

карт і наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

32.11.9 Монет • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

32.11.99 Монет • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

32.11.99-00.00 Монет • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

32.40.42 Монет • Вироби для більярду, вироби для атракціонів, 

настільні чи кімнатні ігри; інші ігри, що їх 

запускають опусканням # або жетонів 

32.40.42-30.00 Монет • Ігри, що їх запускають опусканням #, банкнот, 

жетонів або інших подібних предметів (крім 

устатковання приміщень боулінгу) 

32.11 Монети • # 

32.11.1 Монети • # 

32.11.10 Монети • # 

32.11.10-00.00 Монети • # 

26.30.40-70.00 Монітори • Шафи та корпуси для передавальної та 
приймальної апаратури для радіомовлення й 

телебачення, телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно для 

використання з апаратурою з телевізійними 

камерами, приймальною апаратурою для 

радіомовлення та телебачення, # та проектори 

(крім антен, електронних модулів і частин до 

моніторів і проекторів, призначених винятково 

або переважно для використання в 

автоматичних машинах для обробляння даних), 

н. в. і. у. 

26.51.53-81.00 Моніторингу • pH-метри, rH-метри та інші апарати для 

вимірювання електропровідності електронні 
(зокрема для використання в лабораторії чи 

польовому середовищі, для # чи контролювання 

процесів) 

26.30.40-70.00 Моніторів • Шафи та корпуси для передавальної та 
приймальної апаратури для радіомовлення й 

телебачення, телевізійними камерами; частини, 

призначені винятково або переважно для 

використання з апаратурою з телевізійними 

камерами, приймальною апаратурою для 

радіомовлення та телебачення, монітори та 
проектори (крім антен, електронних модулів і 
частин до # і проекторів, призначених винятково 

або переважно для використання в 

автоматичних машинах для обробляння даних), 

н. в. і. у. 
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20.13.42-30.00 Моно- • # чи динатрійфосфати 

20.13.42-80.00 Моно- • Фосфати (крім гідроортофосфату кальцію та # 

чи динатрійфосфату); поліфосфати (крім 

трифосфату натрію) 

20.14.32-20.00 Моно- • Кислоти #, ди- або трихлороцтові; кислоти 

пропіонові, масляні та валеріанові; їхні солі та 

естери 

20.14.41-30.00 Моно- • # чи полідіаміни цикланові, цикленові або 

циклотерпенові, їхні похідні; солі цих речовин 

20.14.51-33.00 Моно- • Тіокарбамати; дитіокарбамати; #, ди- чи 

тетрасульфіди тіураму; метіонін 

20.59.59-57.00 Моно- • Суміші #, ди- та триестерів жирних кислот 
гліцерину (емульгатори для жирів) 

20.14.41-19.00 Моноаміни • # ациклічні, інші, та їхні похідні; солі цих 

речовин 

20.14.41-59.00 Моноаміни • # ароматичні, інші, та їхні похідні; солі цих 

речовин 

20.15.73 Моноамонійфосфат • # 

20.15.73-00.00 Моноамонійфосфат • # 

28.13.14-51.00 Моноблокові • Помпи відцентрові з діаметром випускного 

патрубка більше ніж 15 мм, одноступінчасті, з 
одним вхідним робочим колесом, # 

28.13.14-55.00 Моноблокові • Помпи відцентрові з діаметром випускного 

патрубка більше 15 мм, одноступінчасті, з двома 

вхідними робочими колесами, # 

20.14.42-33.00 Моноетаноламін • # і його солі 

20.14.42-39.00 Моноетаноламіну • Аміноспирти, їхні ефіри та естери лише з однією 

кисневою функційною групою та їхні солі, крім 

# та його солей, діетаноламіну та його солей, 

триетаноламіну та його солей 

20.20.19-30.00 Монокротофос • Продукти агрохімічні, з умістом однієї чи 

кількох таких речовин: алдрин (ISO); бінапакрил 

(ISO); токсафен (ISO); каптафол (ISO); хлордан 

(ISO); хлордимефол (ISO); хлорбензолат (ISO); 

ДДТ (ISO); дильдрин (ISO, INN); диносеб (ISO), 

його солі чи його естери; етилендибромід (ISO); 

етилендихлорид (ISO); гептахлор (ISO); 

гексахлорбензол (ISO); 1, 2, 3, 4, 5, 6-

гексохлорциклогексан (НСН (ISO)), зокрема 

ліндан (ISO, INN); ртутні сполуки; метамідофос 

(ISO); # (ISO); оксиран (етиленоксид); паратіон 

(ISO); паратіон-метіл (ISO); пентахлорфенол 

(ISO); фосфамідон (ISO); 2, 4, 5-Т (ISO) (2, 4, 5-
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трихлорфеноксиоцтова кислота), її солі та її 
естери, розфасовані для роздрібної торгівлі чи 

подані як готові препарати або вироби 

26.70.22 Монокуляри • Біноклі, #, інші оптичні труби; прилади 

астрономічні інші; мікроскопи оптичні 

26.70.24 Монокулярів • Частини та приладдя до біноклів, # та інших 

оптичних труб, інших астрономічних приладів і 
оптичних мікроскопів 

22.19.73-60.00 Монолітної • Вироби з ґуми # вулканізованої (зокрема 
стрічки, кисети, знаки для штампів з датою й 

подібні вироби, затички, ободки до пляшок 

ґумові), крім виготовлених з твердої ґуми 

20.60.14 Мононитка • # синтетична; нитки стрічкові та подібні вироби 

із синтетичних текстильних матеріалів 

20.60.14-20.00 Мононитка • # з поліпропілену з лінійною щільністю не 

менше ніж 67 децитексів і з поперечним 

перерізом не більше ніж 1 мм (крім 

еластомірних) 

20.60.14-40.00 Мононитка • # синтетична з лінійною щільністю не менше 

ніж 67 децитексів та з поперечним перерізом не 
більше ніж 1 мм (крім мононитки з 
поліпропілену); стрічкові та подібні нитки із 
синтетичних текстильних матеріалів, 

завширшки не більше ніж 5 мм 

20.60.23-20.00 Мононитка • Нитки комплексні з віскози, зокрема # з 
лінійною щільністю менше ніж 67 децитексів, 

одиничні, не розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім ниток для шиття та високоміцних ниток) 

20.60.23-40.00 Мононитка • Нитки комплексні з ацетатцелюлози, зокрема # з 
лінійною щільністю менше ніж 67 децитексів, 

одиничні, не розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім ниток для шиття та високоміцних ниток) 

20.60.23-90.00 Мононитка • Нитки комплексні штучні інші, зокрема # з 
лінійною щільністю менше ніж 67 децитексів, 

одиничні, не розфасовані для роздрібної торгівлі 
(крім ниток для шиття) 

20.60.24 Мононитка • # зі штучних волокон; нитки стрічкові та подібні 
вироби зі штучних матеріалів 

20.60.24-00.00 Мононитка • # зі штучних волокон; нитки стрічкові та подібні 
вироби зі штучних матеріалів 

22.21.1 Мононитка • # завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та 
профілі з пластмас 

22.21.10 Мононитка • # завтовшки більше ніж 1 мм, стрижні, прутки та 
профілі з пластмас 
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22.21.10-50.00 Мононитка • # з розміром поперечного перерізу більше ніж 1 

мм, стрижні, прутки та профілі, з полімерів 

етилену, зокрема з обробленою поверхнею, але 

не оброблені іншим способом 

22.21.10-70.00 Мононитка • # з розміром поперечного перерізу більше ніж 1 

мм, стрижні, прутки та профілі, з полімерів 

вінілхлориду, зокрема з обробленою поверхнею, 

але не оброблені іншим способом 

22.21.10-90.00 Мононитка • # з розміром поперечного перерізу більше ніж 1 

мм, стрижні, прутки та профілі, з пластмас (крім 

виготовлених з полімерів етилену, полімерів 

вінілхлориду) 

20.60.14-40.00 Мононитки • Мононитка синтетична з лінійною щільністю не 
менше ніж 67 децитексів та з поперечним 

перерізом не більше ніж 1 мм (крім # з 
поліпропілену); стрічкові та подібні нитки із 
синтетичних текстильних матеріалів, 

завширшки не більше ніж 5 мм 

13.10.8 Монониток • Пряжа та нитки текстильні з хімічних # чи 

штапельних волокон 

13.10.81 Монониток • Пряжа з хімічних #, комплексна чи 

багатокручена (крім ниток для шиття, пряжі з 
високоміцних ниток з поліамідів, поліефірів чи 

віскози), не розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з хімічних монониток (крім ниток для 

шиття), розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.81 Монониток • Пряжа з хімічних монониток, комплексна чи 

багатокручена (крім ниток для шиття, пряжі з 
високоміцних ниток з поліамідів, поліефірів чи 

віскози), не розфасована для роздрібної торгівлі; 
пряжа з хімічних # (крім ниток для шиття), 

розфасована для роздрібної торгівлі 

13.10.81-10.00 Монониток • Пряжа комплексна чи багатокручена, із 
синтетичних #, не розфасована для роздрібної 
торгівлі 

13.10.81-30.00 Монониток • Пряжа комплексна чи багатокручена, зі штучних 

#, не розфасована для роздрібної торгівлі (крім 

ниток для шиття) 

13.10.81-50.00 Монониток • Пряжа з хімічних #, розфасована для роздрібної 
торгівлі (крім ниток для шиття) 

13.10.85 Монониток • Нитки для шиття та пряжа зі штучних і 
синтетичних # та волокон 

13.10.85-10.00 Монониток • Нитки для шиття з хімічних # 

13.20.3 Монониток • Тканини (крім спеціальних полотен) із хімічних 

# і штапельних волокон 
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20.14.24-10.00 Монофеноли • # 

26.40.34-80.00 Монохромні • Відеомонітори чорно-білі чи інші # 

відеомонітори 

25.72.14 Монтажна • Завіси, # арматура, кріплення та подібні вироби 

до автотранспортних засобів, дверей, вікон, 

меблів, з недорогоцінних металів 

25.72.14-30.00 Монтажна • Арматура #, кріплення та подібні вироби до 

автотранспортних засобів (крім завіс, 
поворотних роликів, замків і ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-40.00 Монтажна • Арматура #, кріплення та подібні вироби для 

використання в будівлях (крім завіс, поворотних 

роликів, замків, ключів, дверних очків з 
оптичними елементами та дверних засувів, що їх 

відкривають за допомогою ключів) з 
недорогоцінних металів 

25.72.14-50.00 Монтажна • Арматура #, кріплення та подібні вироби до 

меблів (крім завіс, поворотних роликів, замків і 
ключів) з недорогоцінних металів 

25.72.14-60.00 Монтажна • Арматура #, кріплення та подібні вироби, інші 
(крім призначених до автотранспортних засобів, 

будівель та меблів), з недорогоцінних металів 

33 Монтування • Послуги щодо ремонтування та # машин і 
устатковання 

33.2 Монтування • # машин і устатковання промислової 
призначеності 

33.20 Монтування • # промислових машин і устатковання 

33.20.1 Монтування • # металевих виробів, крім машин і устатковання 

33.20.2 Монтування • # машин і устатковання загальної призначеності 

33.20.3 Монтування • # машин і устатковання спеціальної 
призначеності 

33.20.4 Монтування • # електронного та оптичного устатковання 

33.20.5 Монтування • # електричного устатковання 

33.20.6 Монтування • # промислового устатковання 

33.20.7 Монтування • Послуги щодо # інших виробів, н. в. і. у. 

33.20.11 Монтування • # парогенераторів, крім водогрійних котлів 

центрального опалення, зокрема монтування 

систем металевих труб на промислових 

підприємствах 

33.20.11 Монтування • Монтування парогенераторів, крім водогрійних 

котлів центрального опалення, зокрема # систем 
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металевих труб на промислових підприємствах 

33.20.11-00.00 Монтування • # парогенераторів, крім водогрійних котлів 

центрального опалення, зокрема монтування 

систем металевих труб на промислових 

підприємствах 

33.20.11-00.00 Монтування • Монтування парогенераторів, крім водогрійних 

котлів центрального опалення, зокрема # систем 

металевих труб на промислових підприємствах 

33.20.12 Монтування • # інших металевих виробів, крім машин і 
устатковання 

33.20.12-00.00 Монтування • # інших металевих виробів, крім машин і 
устатковання 

33.20.21 Монтування • # конторських/офісних і бухгалтерських машин 

33.20.21-00.00 Монтування • # конторських/офісних і бухгалтерських машин 

33.20.29 Монтування • Послуги щодо # інших машин і устатковання 

загальної призначеності, н. в. і. у. 

33.20.29-10.00 Монтування • # двигунів і турбін (крім двигунів літаків, 

дорожніх автотранспортних засобів і 
велосипедів) 

33.20.29-20.00 Монтування • # помп і компресорів 

33.20.29-30.00 Монтування • # печей і пічних пальників 

33.20.29-40.00 Монтування • # підіймального та вантажного устатковання 

(крім ліфтів і ескалаторів) 

33.20.29-50.00 Монтування • # непобутового устатковання для охолодження 

та вентиляції 

33.20.29-60.00 Монтування • # машин і апаратури загальної призначеності для 

зважування, фільтрування, дистилювання, 

пакування, наливання у пляшки, 

розбризкування, каландрів апаратів 

пароструминних і піскоструминних 

33.20.29-70.00 Монтування • # верстатів для обробляння дерева, пробки, 

кістки, твердої ґуми, твердих пластмас і 
подібних твердих матеріалів 

33.20.31 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

сільського господарства 

33.20.31-00.00 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

сільського господарства 

33.20.32 Монтування • # машин і верстатів для обробляння металу 

33.20.32-00.00 Монтування • # машин і верстатів для обробляння металу 

33.20.33 Монтування • # промислових машин і устатковання для 
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металургійної промисловості 

33.20.33-00.00 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

металургійної промисловості 

33.20.34 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

гірничих робіт 

33.20.34-00.00 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

гірничих робіт 

33.20.35 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

виробництва харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

33.20.35-00.00 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

виробництва харчових продуктів і напоїв, для 

переробляння тютюну 

33.20.36 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

текстильного, швейного та шкіряного 

виробництва 

33.20.36-00.00 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

текстильного, швейного та шкіряного 

виробництва 

33.20.37 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

виробництва паперу та картону 

33.20.37-00.00 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

виробництва паперу та картону 

33.20.38 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

виробництва пластмаси та ґуми 

33.20.38-00.00 Монтування • # промислових машин і устатковання для 

виробництва пластмаси та ґуми 

33.20.39 Монтування • # інших машин спеціальної призначеності 

33.20.39-00.00 Монтування • # інших машин спеціальної призначеності 

33.20.41 Монтування • # професійних медичних машин, прецизійних і 
оптичних приладів 

33.20.41-00.00 Монтування • # професійних медичних машин, прецизійних і 
оптичних приладів 

33.20.42 Монтування • # професійного електронного устаткування 

33.20.42-00.00 Монтування • # професійного електронного устатковання 

33.20.50 Монтування • # електричного устатковання 

33.20.50-20.00 Монтування • # електричних двигунів, генераторів і 
трансформаторів 

33.20.50-50.00 Монтування • # апаратури керування та розподіляння 

електроенергії 
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33.20.50-90.00 Монтування • # іншого електричного устатковання, крім 

устатковання сигналізації для автомагістралей, 

автомобільних доріг і летовищ 

33.20.60 Монтування • # устатковання керування виробничими 

процесами 

33.20.60-00.00 Монтування • # устатковання керування виробничими 

процесами 

33.20.70 Монтування • Послуги щодо # інших виробів, н. в. і. у. 

33.20.70-00.00 Монтування • Послуги щодо # інших виробів, н. в. і. у. 

30.91.20-30.00 Мопедів • Сідла до мотоциклів, # і моторолерів 

30.91.20-90.00 Мопедів • Частини та приладдя до мотоциклів, # і 
моторолерів (крім сідел) 

10.52.9 Морозива • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

10.52.99 Морозива • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

10.52.99-00.00 Морозива • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

10.72.12-57.00 Морозива • Вафлі та вафельні облатки з умістом води 

більше ніж 10 мас. % від готового продукту 

(крім ріжків для #, вафлів з прошарком, інших 

подібних продуктів) 

10.52 Морозиво • # 

10.52.1 Морозиво • # та інший харчовий лід 

10.52.10 Морозиво • # та інший харчовий лід 

10.52.10-00.00 Морозиво • # та інший харчовий лід 

28.25.1 Морозильне • Теплообмінники; установки для кондиціювання 

повітря непобутові, непобутове холодильне та # 

устатковання 

28.25.13 Морозильне • Устатковання холодильне чи # та теплові помпи, 

крім побутового устатковання 

28.25.13-90.00 Морозильне • Устатковання холодильне та #, інше 

27.51.1 Морозильники • Холодильники та #; машини пральні; 
електроковдри; вентилятори 

27.51.11 Морозильники • Холодильники та # побутові 

27.51.11-50.00 Морозильники • # типу "скриня" місткістю не більше ніж 800 л 

27.51.11-70.00 Морозильники • # типу "шафа" місткістю не більше ніж 900 л 

28.25.13-40.00 Морозильники • # для глибокого заморожування (крім 

морозильників типу "скриня" місткістю не 
більше ніж 800 л, морозильників типу "шафа" 

місткістю не більше ніж 900 л) 
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28.25.13-40.00 Морозильників • Морозильники для глибокого заморожування 

(крім # типу "скриня" місткістю не більше ніж 

800 л, морозильників типу "шафа" місткістю не 
більше ніж 900 л) 

28.25.13-40.00 Морозильників • Морозильники для глибокого заморожування 

(крім морозильників типу "скриня" місткістю не 

більше ніж 800 л, морозильників типу "шафа" 

місткістю не більше ніж 900 л) 

28.25.13-50.00 Морозильників • Меблі з умонтованим холодильним 

устаткованням (крім # глибокого 

заморожування, вітрин і прилавків холодильних 

з холодильним агрегатом або випарювачем) 

28.25.3 Морозильного • Частини холодильного та # устатковання, 

теплових помп 

28.25.30 Морозильного • Частини холодильного та # устатковання, 

теплових помп 

10.20.13-30.00 Морська • Риба #, ціла, заморожена 

10.41.12 Морських • Жири та їхні фракції з риби чи # ссавців 

10.41.12-00.00 Морських • Жири та їхні фракції з риби чи # ссавців 

25.11.23-30.00 Морських • Водозливи, шлюзи, ворота судноплавних 

шлюзів, дебаркадери, стаціонарні доки та інші 
конструкції для # або річкових споруд, із заліза 
чи сталі 

28.11.11 Морських • Двигуни підвісні до # суден 

28.11.11-00.00 Морських • Двигуни підвісні до # суден 

28.11.12 Морських • Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням до # суден; двигуни, інші 

28.11.12-00.00 Морських • Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим 

запалюванням до # суден; двигуни, інші 

30.12.19-30.00 Морські • Човни моторні та моторні яхти прогулянкові чи 

спортивні, # (крім човнів з підвісним двигуном) 

26.51.11-80.00 Морської • Прилади та інструменти для навігації (зокрема 
для # й річкової навігації), крім аеронавігації та 
космічної навігації, компасів 

20.20.15-75.00 Морфолінів • Фунгіциди, бактерициди та протрави насіння на 
основі діазинів чи #, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати або 

вироби 

25.11.21 Мости • # та секції мостів із заліза чи сталі 

25.11.21-00.00 Мости • # та секції мостів із заліза чи сталі 

29.20.30-70.00 Мости • # причепів, напівпричепів та інших 
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транспортних засобів, що не мають механічного 

урухомлювача/привода для руху 

29.32.30-36.00 Мости • # провідні з диференціалом, мости непровідні, 
їхні частини 

29.32.30-36.00 Мости • Мости провідні з диференціалом, # непровідні, 
їхні частини 

25.11.21 Мостів • Мости та секції # із заліза чи сталі 

25.11.21-00.00 Мостів • Мости та секції # із заліза чи сталі 

29.20.30-90.00 Мостів • Частини причепів, напівпричепів та інших 

транспортних засобів, що не мають механічного 

урухомлювача/привода для руху (крім шасі, 
кузовів, #) 

28.22.14-70.00 Мостових • Машини та механізми підіймальні, інші (крім #, 

баштових, перевантажувальних, козлових, 

портальних кранів або стрілових кранів на опорі, 
пересувних підіймальних ферм або портальних 

навантажувачів, самохідних машин) 

28.22.14-20.00 Мостові • Крани # на стаціонарних опорах 

28.22.14-35.00 Мостові • Крани перевантажувальні, козлові та # 

28.29.39-30.00 Мостові • Прилади для зважування та маркування 

запакованих товарів, ваги # та інші механізми 

для зважування (крім ваг магазинних, 

персональних, побутових, ваг для безперервного 

зважування виробів на конвеєрах; ваг, 
відрегульованих на постійну масу та ваг, 
чутливістю не більше ніж 5 кг) 

28.94.12 Мотальні • Машини прядильні текстильні; машини 

тростильні, крутильні, # чи кокономотальні 

28.94.12-00.00 Мотальні • Машини прядильні текстильні; машини 

тростильні, крутильні, # чи кокономотальні 

25.73.10-30.00 Мотики • Кирки, #, сапи та граблі 

28.30.32 Мотики • Борони, розпушувачі, культиватори, полільники 

та # 

28.30.32-70.00 Мотики • Полільники та # 

19.20.21 Моторний • Бензин # (газолін), зокрема авіаційний бензин 

19.20.21-00.00 Моторний • Бензин # (газолін), зокрема авіаційний бензин 

26.30.40-10.00 Моторних • Антени телескопічні та гнучкі до портативних 

пристроїв або до апаратури для встановлення в # 

транспортних засобах, призначені винятково або 

переважно для використання з апаратурою 

підкатегорій 20.40.11, 20.40.12, 20.40.20, 

20.40.34, 26.20.18, 26.30.11, 26.30.12, 26.30.13, 
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26.40.33, 26.70.13, 26.20.17, 26.51.20, 28.23.21, 

28.23.22 

26.30.50-20.00 Моторних • Прилади охоронної та пожежної сигналізації й 

подібна апаратура, електричні (крім 

призначених для використання у # транспортних 

засобах або спорудах) 

26.40.12-70.00 Моторних • Радіоприймачі до # транспортних засобів з 
пристроями для записування чи відтворювання 

звуку 

26.40.12-90.00 Моторних • Радіоприймачі до # транспортних засобів, н. в. і. 
у. 

28.25.12-40.00 Моторних • Установки для кондиціювання повітря, 

призначені для використання в # транспортних 

засобах 

28.25.12-50.00 Моторних • Установки для кондиціювання повітря з 
умонтованою холодильною установкою (крім 

установок в окремому корпусі, спліт-систем і 
призначених для використання в # транспортних 

засобах) 

28.30.51-53.00 Моторних • Косарки тракторні, навісні або причіпні, з 
різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині (крім # або 

призначених для газонів, парків, майданчиків 

для гольфу, спортивних майданчиків) 

28.30.51-55.00 Моторних • Косарки тракторні, навісні або причіпні (крім #, 

з різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині, чи призначених для 

газонів, парків, спортивних майданчиків) 

28.30.51-70.00 Моторних • Косарки (крім #, тракторних навісних або 

причіпних, чи призначених для газонів, парків, 

спортивних майданчиків) 

29.2 Моторних • Кузови # транспортних засобів; причепи та 
напівпричепи 

29.3 Моторних • Частини та приладдя до # транспортних засобів 

29.10.1 Моторних • Двигуни внутрішнього згоряння до # 

транспортних засобів 

29.10.9 Моторних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

транспортних засобів 

29.10.11 Моторних • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до # транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна не більше 
ніж 1000 см3 
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29.10.11-00.00 Моторних • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до # транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна не більше 
ніж 1000 см3 

29.10.12 Моторних • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до # транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1000 см3 

29.10.12-00.00 Моторних • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням до # транспортних 

засобів, зі зворотно-поступальним рухом 

поршня, з об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 

1000 см3 

29.10.13 Моторних • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням до # транспортних 

засобів 

29.10.13-00.00 Моторних • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням до # транспортних 

засобів 

29.10.44 Моторних • Шасі з установленими двигунами до # 

транспортних засобів 

29.10.44-00.00 Моторних • Шасі з установленими двигунами до # 

транспортних засобів 

29.10.99 Моторних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

транспортних засобів 

29.10.99-00.00 Моторних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

транспортних засобів 

29.20 Моторних • Кузови # транспортних засобів; причепи та 
напівпричепи 

29.20.1 Моторних • Кузови # транспортних засобів 

29.20.4 Моторних • Послуги щодо відновлювання, складання, 

оснащування та кузовних робіт для # 

транспортних засобів 

29.20.9 Моторних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кузовів # транспортних засобів, причепів і 
напівпричепів 

29.20.10 Моторних • Кузови # транспортних засобів 

29.20.10-30.00 Моторних • Кузови легкових автомобілів та інших # засобів 

пересування, призначених головним чином для 

перевезення людей (зокрема спеціальних 

автомобілів для перевезення гравців у гольф), 
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крім призначених для перевезення не менше ніж 

10 людей 

29.20.40 Моторних • Послуги щодо відновлювання, складання, 

оснащування та кузовних робіт для # 

транспортних засобів 

29.20.40-00.00 Моторних • Послуги щодо відновлювання, складання, 

оснащування та кузовних робіт для # 

транспортних засобів 

29.20.99 Моторних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кузовів # транспортних засобів, причепів і 
напівпричепів 

29.20.99-00.00 Моторних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кузовів # транспортних засобів, причепів і 
напівпричепів 

29.31 Моторних • Устатковання електричне та електронне до # 

транспортних засобів 

29.31.2 Моторних • Устатковання електричне, інше, до # 

транспортних засобів і його частини 

29.31.9 Моторних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричного та електронного устатковання до # 

транспортних засобів 

29.31.99 Моторних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричного та електронного устатковання до # 

транспортних засобів 

29.31.99-00.00 Моторних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

електричного та електронного устатковання до # 

транспортних засобів 

29.32 Моторних • Частини та приладдя до # транспортних засобів, 

інші 

29.32.1 Моторних • Сидіння до # транспортних засобів 

29.32.3 Моторних • Частини та приладдя до # транспортних засобів, 

н. в. і. у. 

29.32.9 Моторних • Послуги щодо складання частин і приладдя до # 

транспортних засобів, н. в. і. у.; послуги 

підрядників щодо складання повних 

конструктивних комплектів до моторних 

транспортних засобів у процесі виробництва; 

роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших частин і приладдя до моторних 

транспортних засобів 

29.32.9 Моторних • Послуги щодо складання частин і приладдя до 

моторних транспортних засобів, н. в. і. у.; 

послуги підрядників щодо складання повних 
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конструктивних комплектів до # транспортних 

засобів у процесі виробництва; роботи 

субпідрядні як частина виробництва інших 

частин і приладдя до моторних транспортних 

засобів 

29.32.9 Моторних • Послуги щодо складання частин і приладдя до 

моторних транспортних засобів, н. в. і. у.; 

послуги підрядників щодо складання повних 

конструктивних комплектів до моторних 

транспортних засобів у процесі виробництва; 

роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших частин і приладдя до # транспортних 

засобів 

29.32.10 Моторних • Сидіння до # транспортних засобів 

29.32.10-00.00 Моторних • Сидіння до # транспортних засобів 

29.32.30 Моторних • Частини та приладдя до # транспортних засобів, 

н. в. і. у. 

29.32.91 Моторних • Послуги підрядників щодо складання повних 

конструктивних комплектів до # транспортних 

засобів у процесі виробництва 

29.32.91-00.00 Моторних • Послуги підрядників щодо складання повних 

конструктивних комплектів до # транспортних 

засобів у процесі виробництва 

29.32.92 Моторних • Послуги щодо складання частин і приладдя до # 

транспортних засобів, н. в. і. у. 

29.32.92-00.00 Моторних • Послуги щодо складання частин і приладдя до # 

транспортних засобів, н. в. і. у. 

29.32.99 Моторних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших частин і приладдя до # транспортних 

засобів 

29.32.99-00.00 Моторних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших частин і приладдя до # транспортних 

засобів 

30.20.4 Моторних • Частини залізничних локомотивів, трамвайних # 

вагонів і рухомого складу; кріплення та 
арматура і їхні частини; механічне устатковання 

для керування рухом 

30.20.9 Моторних • Послуги щодо відновлювання та оснащування 

залізничних локомотивів, трамвайних # вагонів і 
рухомого складу; роботи субпідрядні як частина 
виробництва залізничних локомотивів і 
рухомого складу 

30.20.40 Моторних • Частини залізничних локомотивів, трамвайних # 

вагонів і рухомого складу; кріплення та 
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арматура і їхні частини; механічне устатковання 

для керування рухом 

30.20.91 Моторних • Послуги щодо відновлювання та оснащування 

залізничних локомотивів, трамвайних # вагонів і 
рухомого складу 

30.20.91-00.00 Моторних • Послуги щодо відновлювання та оснащування 

залізничних локомотивів, трамвайних # вагонів і 
рухомого складу 

28.30.40-50.00 Моторні • Косарки самохідні #, для газонів, парків, 

спортивних майданчиків, з неелектричним 

урухомлювачем/приводом, з різальним 

пристроєм, що обертається в горизонтальній 

площині чи з обертовими ножами 

28.30.40-70.00 Моторні • Косарки не # для газонів, парків, майданчиків 

для гольфу, спортивних майданчиків (зокрема 
косарки ручні циліндричні), крім обладнаних 

різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині 

28.30.51-30.00 Моторні • Косарки # (крім призначених для газонів, парків, 

майданчиків для гольфу, спортивних 

майданчиків) 

29 Моторні • Засоби транспортні # (крім мотоциклів), 

причепи та напівпричепи 

29.1 Моторні • Засоби транспортні # (крім мотоциклів) 

29.10 Моторні • Засоби транспортні # (крім мотоциклів) 

29.10.24 Моторні • Засоби транспортні # для перевезення людей, 

інші 

29.10.24-00.00 Моторні • Засоби транспортні # для перевезення людей, 

інші 

30.12.19-30.00 Моторні • Човни # та моторні яхти прогулянкові чи 

спортивні, морські (крім човнів з підвісним 

двигуном) 

30.12.19-30.00 Моторні • Човни моторні та # яхти прогулянкові чи 

спортивні, морські (крім човнів з підвісним 

двигуном) 

30.91.20-30.00 Моторолерів • Сідла до мотоциклів, мопедів і # 

30.91.20-90.00 Моторолерів • Частини та приладдя до мотоциклів, мопедів і # 

(крім сідел) 

25.73.20-10.00 Мотором • Пилки ручні (крім ручних пилок з умонтованим 

#) 

25.73.30-53.00 Мотором • Інструменти для свердління чи інструменти для 

нарізування нарізі ручні (крім змінних 
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інструментів, призначених для використання в 

ручних інструментах, механічних інструментах 

або з механічним урухомлювачем/приводом, 

пневматичних інструментах або ручних 

інструментах з умонтованим #) 

28.30.60-30.00 Мотором • Пристрої сільськогосподарські або садові 
механічні портативні для розкидування, 

розбризкування чи розпилювання рідин або 

порошків, з # чи без (крім пристроїв для 

поливання) 

32.40.39-20.00 Моторчиком • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім наборів 

для складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим #; зброя 

іграшкова 

31.00.11-70.00 Мототранспортних • Сидіння оббиті, з металевим каркасом (крім 

поворотних сидінь, медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних сидінь, 

перукарських чи подібних крісел до # засобів, до 

повітряних літальних апаратів) 

28.11 Мотоциклетних • Двигуни та турбіни, крім авіаційних, 

автомобільних і # двигунів 

28.11.1 Мотоциклетних • Двигуни, крім авіаційних, автомобільних і # 

двигунів 

28.11.9 Мотоциклетних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

двигунів і турбін, крім авіаційних, 

автомобільних і # двигунів 

28.11.99 Мотоциклетних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

двигунів і турбін, крім авіаційних, 

автомобільних і # двигунів 

28.11.99-00.00 Мотоциклетних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

двигунів і турбін, крім авіаційних, 

автомобільних і # двигунів 

30.91.2 Мотоциклетних • Частини та приладдя до мотоциклів і # колясок 

30.91.20 Мотоциклетних • Частини та приладдя до мотоциклів і # колясок 

33.12.11 Мотоциклетних • Ремонтування та технічне обслуговування 

двигунів і турбін, крім авіаційних, 

автомобільних і # двигунів 

33.12.11-00.00 Мотоциклетних • Ремонтування та технічне обслуговування 

двигунів і турбін, крім авіаційних, 

автомобільних і # двигунів 

30.91.1 Мотоциклетні • Мотоцикли та # коляски 
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30.91.3 Мотоциклетні • Двигуни внутрішнього згоряння # 

30.91.13 Мотоциклетні • Мотоцикли, н. в. і. у.; коляски # 

30.91.13-00.00 Мотоциклетні • Мотоцикли, н. в. і. у.; коляски # 

30.91.31 Мотоциклетні • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, #, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1000 см3 

30.91.31-00.00 Мотоциклетні • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, #, з об'ємом 

циліндрів двигуна не більше ніж 1000 см3 

30.91.32 Мотоциклетні • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, #, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3 

30.91.32-00.00 Мотоциклетні • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
іскровим запалюванням, зі зворотно-

поступальним рухом поршня, #, з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1000 см3 

30.91.1 Мотоцикли • # та мотоциклетні коляски 

30.91.11 Мотоцикли • # та велосипеди з допоміжним поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з робочим 

об'ємом циліндрів не більше ніж 50 см3 

30.91.11-00.00 Мотоцикли • # та велосипеди з допоміжним поршневим 

двигуном внутрішнього згоряння з робочим 

об'ємом циліндрів не більше ніж 50 см3 

30.91.12 Мотоцикли • # з поршневим двигуном внутрішнього згоряння 

з робочим об'ємом циліндрів більше ніж 50 см3 

30.91.12-00.00 Мотоцикли • # з поршневим двигуном внутрішнього згоряння 

з робочим об'ємом циліндрів більше ніж 50 см3 

30.91.13 Мотоцикли • #, н. в. і. у.; коляски мотоциклетні 

30.91.13-00.00 Мотоцикли • #, н. в. і. у.; коляски мотоциклетні 

30.91 Мотоцикли. • # 

22.11.12 Мотоциклів • Шини пневматичні ґумові нові до # і 
велосипедів 

22.11.12-00.00 Мотоциклів • Шини пневматичні ґумові нові до # і 
велосипедів 

27.40.12-50.00 Мотоциклів • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою до # і 
автомобілів (крім ультрафіолетових та 
інфрачервоних ламп) 

27.40.12-93.00 Мотоциклів • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою на 
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напругу більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних ламп, ламп 

до # і автомобілів) 

27.40.12-95.00 Мотоциклів • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою на 
напругу не більше ніж 100 В (крім 

ультрафіолетових та інфрачервоних ламп, ламп 

до # і автомобілів) 

27.40.14-60.00 Мотоциклів • Лампи розжарювання до # і автомобілів (крім 

герметичних ламп спрямованого світла, 
галогенних ламп з вольфрамовою ниткою) 

28.15.21-30.00 Мотоциклів • Ланцюги роликові залізні чи сталеві до 

велосипедів і # 

28.15.21-50.00 Мотоциклів • Ланцюги роликові залізні чи сталеві, інші (крім 

призначених для велосипедів і #) 

29 Мотоциклів • Засоби транспортні моторні (крім #), причепи та 

напівпричепи 

29.1 Мотоциклів • Засоби транспортні моторні (крім #) 

29.10 Мотоциклів • Засоби транспортні моторні (крім #) 

29.31.3 Мотоциклів • Частини іншого електричного устатковання до 

автомобілів і # 

29.31.23 Мотоциклів • Устатковання електричне освітлювальне та 

візуальної сигналізації, склоочищувачі, 
антиобмерзлювачі та протизапітнювачі до 

автомобілів і # 

29.31.23-50.00 Мотоциклів • Устатковання електричне звукової сигналізації 
для # і автомобілів 

29.31.23-70.00 Мотоциклів • Склоочищувачі, антиобмерзлювачі та 
протизапітнювачі до автомобілів і # 

29.31.30 Мотоциклів • Частини іншого електричного устатковання до 

автомобілів і # 

30.91.2 Мотоциклів • Частини та приладдя до # і мотоциклетних 

колясок 

30.91.9 Мотоциклів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

30.91.20 Мотоциклів • Частини та приладдя до # і мотоциклетних 

колясок 

30.91.20-30.00 Мотоциклів • Сідла до #, мопедів і моторолерів 

30.91.20-90.00 Мотоциклів • Частини та приладдя до #, мопедів і моторолерів 

(крім сідел) 

30.91.99 Мотоциклів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

30.91.99-00.00 Мотоциклів • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 
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13.94 Мотузки • #, канати, шпагат і сіткове полотно 

13.94.1 Мотузки • #, канати, шпагат і сіткове полотно, крім 

відходів 

13.94.11 Мотузки • Шпагат, #, канати та троси, із джуту чи інших 

текстильних луб'яних волокон 

13.94.11-33.00 Мотузки • Шпагат, #, канати чи троси, із сизалю чи інших 

текстильних волокон рослин роду Agave, з 
лінійною щільністю не менше ніж 100000 

децитексів, із джуту чи інших текстильних 

луб'яних волокон і жорстких листових волокон 

(крім шпагату для брошурування чи 

обв'язування тюків) 

13.94.11-70.00 Мотузки • #, з поліетилену чи поліпропілену, з нейлону чи 

інших поліамідів або поліефірів. з лінійною 

щільністю менше ніж 50000 децитексів (крім 

шпагату для пакування чи для обв'язування) 

13.94.11-90.00 Мотузки • Шпагат, #, канати та троси з текстильних 

матеріалів (крім джуту та інших текстильних 

луб'яних волокон, сизалю, абаки чи інших 

жорстких листових волокон, синтетичних 

волокон) 

13.94.11-60.00 Мотузки • #, канати чи троси з поліетилену, поліпропілену, 

нейлону чи інших поліамідів або поліефірів, з 
лінійною щільністю не менше ніж 50000 

децитексів, з інших синтетичних волокон (крім 

шпагату для пакування чи для обв'язування) 

13.94.2 Мотузок • Ганчір'я, відходи шпагату, #, канатів та тросів і 
зношені вироби, з текстильних матеріалів 

13.94.9 Мотузок • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 

канатів, шпагатів і сіткового полотна 

13.94.12 Мотузок • Полотно сіткове плетене, зі шпагату, # або 

канатів; сітки готові з текстильних матеріалів; 

вироби з пряжі, стрічкових ниток, н. в. і. у. 

13.94.12-33.00 Мотузок • Сітки рибальські готові, зі шпагату, # або 

канатів з хімічних волокон (крім рибальських 

саків) 

13.94.12-80.00 Мотузок • Вироби зі шпагату, #, канатів або тросів 

13.94.20 Мотузок • Ганчір'я, відходи шпагату, #, канатів та тросів і 
зношені вироби, з текстильних матеріалів 

13.94.20-00.00 Мотузок • Ганчір'я, відходи шпагату, #, канатів та тросів і 
зношені вироби, з текстильних матеріалів 

13.94.99 Мотузок • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 

канатів, шпагатів і сіткового полотна 
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13.94.99-00.00 Мотузок • Роботи субпідрядні як частина виробництва #, 

канатів, шпагатів і сіткового полотна 

25.99.12-80.00 Мочалки • Жмутик металевий, # для чищення кухонного 

посуду й подушечки для чищення та 
полірування, рукавички й подібні вироби, із 
заліза чи сталі 

18.12.19-20.00 Музичних • Друкування нотних видань (зокрема з 
написанням # нот Брайля) 

32.20.1 Музичних • Фортепіано, органи та інші струнні й духові 
музичні інструменти; метрономи, камертони; 

механізми # скриньок 

32.20.2 Музичних • Частини та приладдя до # інструментів 

32.20.9 Музичних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

інструментів 

32.20.16 Музичних • Метрономи, камертони та камертони-дудки; 

механізми до # шкатулок; струни музичних 

інструментів 

32.20.16 Музичних • Метрономи, камертони та камертони-дудки; 

механізми до музичних шкатулок; струни # 

інструментів 

32.20.16-00.00 Музичних • Метрономи, камертони та камертони-дудки; 

механізми до # шкатулок; струни музичних 

інструментів 

32.20.16-00.00 Музичних • Метрономи, камертони та камертони-дудки; 

механізми до музичних шкатулок; струни # 

інструментів 

32.20.20 Музичних • Частини та приладдя до # інструментів 

32.20.20-00.00 Музичних • Частини та приладдя до # інструментів 

32.20.99 Музичних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

інструментів 

32.20.99-00.00 Музичних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

інструментів 

32.2 Музичні • Інструменти # 

32.20 Музичні • Інструменти # 

32.20.1 Музичні • Фортепіано, органи та інші струнні й духові # 

інструменти; метрономи, камертони; механізми 

музичних скриньок 

32.20.11 Музичні • Фортепіано та інші # клавішні струнні 
інструменти 

32.20.12 Музичні • Інструменти # струнні, інші 
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32.20.12-00.00 Музичні • Інструменти # струнні, інші 

32.20.14 Музичні • Інструменти # (зокрема клавішні) з електричною 

генерацією чи електричним підсиленням звуку 

32.20.14-00.00 Музичні • Інструменти # (зокрема клавішні) з електричною 

генерацією чи електричним підсиленням звуку 

32.20.15 Музичні • Інструменти #, інші 

32.20.15-10.00 Музичні • Інструменти # ударні 

32.20.15-30.00 Музичні • Скриньки #, ярмаркові органи, механічні 
шарманки, механічні співочі птахи, музичні 
пилки, тріскачки, губні сирени, манки, горни, 

ріжки та свистки 

32.20.15-30.00 Музичні • Скриньки музичні, ярмаркові органи, механічні 
шарманки, механічні співочі птахи, # пилки, 

тріскачки, губні сирени, манки, горни, ріжки та 
свистки 

32.40.3 Музичні • Іграшки, інші, зокрема іграшкові # інструменти 

32.40.39-20.00 Музичні • Інструменти та іграшкові # пристрої; іграшки у 

наборах або комплектах (крім наборів для 

складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим моторчиком; 

зброя іграшкова 

25.73.30-73.00 Мулярів • Інструменти для #, формувальників, бетонярів, 

штукатурів і малярів, інші 

26.51.43-10.00 Мультиметри • Прилади вимірювальні універсальні (#) 

26.51.43-30.00 Мультиметрів • Прилади та апаратура електронні для 

вимірювання чи контролювання напруги, 

струму, опору або потужності, без 
записувального пристрою (крім #, осцилоскопів 

і осцилографів) 

26.51.43-59.00 Мультиметрів • Прилади й апаратура неелектронні для 

вимірювання чи контролювання напруги, 

струму, опору або потужності, без 
записувального пристрою (крім #, вольтметрів) 

26.51.45-59.00 Мультиметрів • Прилади й апаратура неелектронні без 
записувального пристрою для вимірювання чи 

перевіряння коефіцієнтів підсилення (крім # і 
вольтметрів) 

32.99.41 Мундштуки • Запальнички сигаретні та інші запальнички; 

люльки для куріння, # на сигари й сигарети та 

їхні частини 

32.99.41-30.00 Мундштуки • Люльки для куріння (зокрема люлькові 
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чашечки), # на сигари й сигарети та їхні частини 

20.14.32-50.00 Мурашина • Кислота #, її солі та естери 

24.51.12-90.00 Муфт • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, # зчеплення, механізмів), з 
чавуну з кулястим графітом 

24.51-13-90.00 Муфт • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, # зчеплення, механізмів), із 
сірого чавуну 

24.52.10-90.00 Муфт • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей 

наземних транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, # зчеплення, механізмів), зі 
сталі 

28.15.39-50.00 Муфт • Частини трансмісій, кулачкових і колінчастих 

валів, вальниць/підшипників ковзання до валів, 

зубчастих коліс, ходових кулькових і роликових 

ґвинтів, коробок передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, # і муфт зчеплення валів, 

універсальних муфт 

28.15.39-50.00 Муфт • Частини трансмісій, кулачкових і колінчастих 

валів, вальниць/підшипників ковзання до валів, 

зубчастих коліс, ходових кулькових і роликових 

ґвинтів, коробок передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і # зчеплення валів, 

універсальних муфт 

28.15.39-50.00 Муфт • Частини трансмісій, кулачкових і колінчастих 

валів, вальниць/підшипників ковзання до валів, 

зубчастих коліс, ходових кулькових і роликових 

ґвинтів, коробок передач, гідротрансформаторів, 

маховиків, шківів, муфт і муфт зчеплення валів, 

універсальних # 

22.21.29-70.00 Муфти • Фітинги пластмасові до пластмасових труб, 

трубок і шлангів (зокрема # та фланці) 

24.20.40-30.00 Муфти • Коліна, вузли, #, втулки та інші фітинги нарізні 
для труб і трубок зі сталі (крім виливаних 

фітингів) 
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24.20.40-50.00 Муфти • Коліна, вузли, #, втулки та інші фітинги для 

зварювання встик для труб і трубок зі сталі (крім 

виливаних фітингів) 

24.42.26-70.00 Муфти • Фітинги для труб і трубок з алюмінію (зокрема 

#, коліна та втулки), крім фітингів з вентилями, 

кранами і клапанами, підвісок для підтримання 

труб, болтів, гайок 

24.44.26-50.00 Муфти • Фітинги для труб і трубок з міді й мідних 

сплавів, зокрема #, коліна, ніпелі, штуцери та 
втулки, крім болтів і гайок, використовуваних 

для складання чи кріплення труб і трубок, 

фітингів з кранами, клапанами 

25.99.29-63.00 Муфти • Пластини, листи та стрічки з олова, завтовшки 

більше ніж 0,2 мм, фольга з олова (з основою чи 

без основи на папері, картоні чи іншому 

подібному матеріалі), завтовшки не більше ніж 

0,2 мм (крім на основі); порошок і пластивці з 
олова; труби, трубки та фітинги до труб і трубок 

(наприклад, #, коліна та втулки), з олова 

25.99.29-71.00 Муфти • Труби, трубки та фітинги до труб і трубок 

(наприклад, #, коліна та втулки), з цинку 

25.99.29-75.00 Муфти • Труби, трубки та фітинги до труб і трубок 

(наприклад, #, коліна та втулки), зі свинцю 

27.90.4 Муфти • Устатковання електричне, інше (зокрема 
електромагніти, електромагнітні зчеплення, # та 
гальма, електромагнітні підіймальні головки, 

пришвидшувачі заряджених частинок, 

генератори електричних сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40 Муфти • Устатковання електричне інше (зокрема 

електромагніти, електромагнітні зчеплення, # та 
гальма, електромагнітні підіймальні головки, 

пришвидшувачі заряджених частинок, 

генератори електричних сигналів), н. в. і. у. 

27.90.40-50.00 Муфти • Зчеплення, # та гальма електромагнітні (крім 

гідравлічних або пневматичних механічних 

гальм, керованих електромагнітними 

приладами) 

28.15.26 Муфти • # та муфти зчеплення валів (зокрема 
універсальні муфти) 

28.15.26 Муфти • Муфти та # зчеплення валів (зокрема 

універсальні муфти) 

28.15.26 Муфти • Муфти та муфти зчеплення валів (зокрема 
універсальні #) 

28.15.26-00.00 Муфти • # та муфти зчеплення валів (зокрема 
універсальні муфти) 
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28.15.26-00.00 Муфти • Муфти та # зчеплення валів (зокрема 

універсальні муфти) 

28.15.26-00.00 Муфти • Муфти та муфти зчеплення валів (зокрема 
універсальні #) 

26.60.14-50.00 М'язів • Стимулятори серцевих # (крім частин і 
приладдя) 

10.11.50-40.00 М'язових • Жир свинячий, відділений від # тканин; свіжий; 

охолоджений; заморожений; солений; у розсолі 
чи копчений (крім витопленого) 

27.90.3 М'якими • Устатковання для паяння # та твердими 

припоями чи зварювання, машини й апарати для 

поверхневого термообробляння та гарячого 

напилення, електричні 

27.90.31 М'якими • Машини й апарати для паяння # та твердими 

припоями чи зварювання, електричні; машини й 

апарати для гарячого напилення металів або 

металокераміки, електричні 

27.90.32 М'якими • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння # та твердими припоями чи зварювання, 

електричних машин і апаратів для гарячого 

напилення металів або металокераміки 

27.90.32-00.00 М'якими • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння # та твердими припоями чи зварювання, 

електричних машин і апаратів для гарячого 

напилення металів або металокераміки 

28.29.7 М'якими • Машини й апарати неелектричні для паяння # та 
твердими припоями чи зварювання та частини 

до них; машини та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.70 М'якими • Машини и апарати неелектричні для паяння # та 
твердими припоями чи зварювання та частини 

до них; машини та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.70-20.00 М'якими • Пальники газові з дуттям, ручні для паяння # та 
твердими припоями чи зварювання (крім машин 

електричних, лазерних, іншого світлового чи 

фотонного випромінювання, 

магнітноімпульсних або плазмодугових) 

28.29.70-90.00 М'якими • Машини й апарати для паяння # та твердими 

припоями, зварювання чи для поверхневого 

термообробляння (крім ручних газових 

пальників з дуттям і електричних машин і 
апаратів) 

28.29.86 М'якими • Частини машин і апаратів неелектричних для 

паяння # та твердими припоями чи зварювання; 
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машин і пристроїв для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.86-00.00 М'якими • Частини машин і апаратів неелектричних для 

паяння # та твердими припоями чи зварювання; 

машин і пристроїв для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

16.10.10-39.00 М'яких • Деревина # порід, розпиляна чи розколота 

вздовж, розділена на шари або лущена, 
завтовшки більше ніж 6 мм, зокрема олівцеві 
дощечки завдовжки не більше ніж 125 см і 
завтовшки менше ніж 12,5 мм (крім струганої чи 

шліфованої ялини або звичайної сосни, що має 
торцеві з'єднання) 

10.11.9 М'яса • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

обробленого та законсервованого # 

10.11.99 М'яса • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

обробленого та законсервованого # 

10.11.99-00.00 М'яса • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

обробленого та законсервованого # 

10.12.9 М'яса • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

законсервованого та обробленого # свійської 
птиці 

10.12.99 М'яса • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

законсервованого та обробленого # свійської 
птиці 

10.12.99-00.00 М'яса • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

законсервованого та обробленого # свійської 
птиці 

10.13 М'яса • Продукти з # та м'яса свійської птиці 

10.13 М'яса • Продукти з м'яса та # свійської птиці 

10.13.1 М'яса • Консерви та готові страви з #, м'ясних 

субпродуктів чи крові 

10.13.9 М'яса • Послуги щодо кулінарного обробляння та 
приготування іншими способами продуктів з #; 

роботи субпідрядні як частина виробництва 

продуктів з м'яса та м'яса свійської птиці 

10.13.9 М'яса • Послуги щодо кулінарного обробляння та 
приготування іншими способами продуктів з 
м'яса; роботи субпідрядні як частина 

виробництва продуктів з # та м'яса свійської 
птиці 

10.13.9 М'яса • Послуги щодо кулінарного обробляння та 
приготування іншими способами продуктів з 
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м'яса; роботи субпідрядні як частина 

виробництва продуктів з м'яса та # свійської 
птиці 

10.13.14 М'яса • Ковбаси й подібні продукти з #, м'ясних 

субпродуктів чи крові 

10.13.14-60.00 М'яса • Ковбаси й подібні продукти з #, м'ясних 

субпродуктів чи крові, готові харчові продукти, 

виготовлені на основі цих виробів (крім ковбас з 
печінки й готових страв) 

10.13.15 М'яса • Продукти з #, м'ясних субпродуктів чи крові, 
готові та законсервовані, інші, крім готових 

страв з м'яса та субпродуктів 

10.13.15-65.00 М'яса • М'ясо, субпродукти свійських свиней та суміші 
готові чи законсервовані (зокрема суміші, що 

мають менше 40 мас. % # чи м'ясних 

субпродуктів будь-яких видів і жири будь-яких 

видів), крім ковбас або подібних виробів, 

готових гомогенізованих продуктів, готових 

продуктів з печінки та готових страв 

10.13.15-95.00 М'яса • Продукти готові з # чи субпродуктів, інші, 
зокрема з крові, крім ковбас або подібних 

виробів, готових гомогенізованих продуктів, 

готових продуктів з печінки та готових страв 

10.13.16 М'яса • Борошно, крупка та гранули з #, непридатні для 

харчування людини; шкварки 

10.13.16-00.00 М'яса • Борошно, крупка та гранули з #, непридатні для 

харчування людини; шкварки 

10.13.91 М'яса • Послуги щодо кулінарного обробляння та 
приготування іншими способами продуктів з # 

10.13.91-00.00 М'яса • Послуги щодо кулінарного обробляння та 
приготування іншими способами продуктів з # 

10.13.99 М'яса • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

продуктів з # та м'яса свійської птиці 

10.13.99 М'яса • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

продуктів з м'яса та # свійської птиці 

10.13.99-00.00 М'яса • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

продуктів з # та м'яса свійської птиці 

10.13.99-00.00 М'яса • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

продуктів з м'яса та # свійської птиці 

10.85.11 М'яса • Набори продуктові та готові страви з #, м'ясних 

субпродуктів чи крові 

10.85.11-00.00 М'яса • Набори продуктові та готові страви з #, м'ясних 

субпродуктів чи крові 
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10.85.14-10.00 М'яса • Вироби макаронні, варені чи неварені, з 
начинкою з #, риби, сиру чи інших продуктів у 

будь-якій пропорції 

10.86.10-10 М'яса • Продукти готові гомогенізовані з #, м'ясних 

субпродуктів чи з крові (крім ковбас і подібних 

продуктів з м'яса, готових харчових продуктів на 

основі цих продуктів) 

10.86.10-10.01 М'яса • Продукти готові гомогенізовані з # та м'ясних 

субпродуктів для дитячого харчування 

10.86.10-10.02 М'яса • Продукти готові гомогенізовані з #, м'ясних 

субпродуктів чи крові для дієтичного 

харчування 

10.89.1 М'яса • Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; 

екстракти та соки з #, риби й водяних 

безхребетних 

10.89.14 М'яса • Екстракти та соки з #, риби й водяних 

безхребетних 

10.89.14-00.00 М'яса • Екстракти та соки з #, риби й водяних 

безхребетних 

25.99.29-25.00 М'яса • Вироби готові із залізного чи сталевого дроту; 

силки, капкани й подібні вироби, дротяна 
обв'язка для фуражу, носові кільця для тварин, 

матрацні гачки, гаки для #, підвіски ринви / 

водостічного жолоба, корзини для паперу (крім 

дротових каркасів для абажурів) 

28.93.17-50.00 М'яса • Устатковання промислове для переробляння # та 
птиці 

25.71.13-70.00 М'ясників • Ножі для розколювання, подрібнювання та 

рублення і ножі для #, ручні машинки для 

підстригання волосся й подібні вироби для 

стрижки 

10.13.1 М'ясних • Консерви та готові страви з м'яса, # 

субпродуктів чи крові 

10.13.13 М'ясних • М'ясо та м'ясні субпродукти, інші, харчові, 
солені, у розсолі, сушені чи копчені (крім 

свинини та м'яса великої рогатої худоби); 

борошно та крупка з м'яса чи # субпродуктів, 

харчові 

10.13.13-00.00 М'ясних • М'ясо та м'ясні субпродукти, інші, харчові, 
солені, у розсолі, сушені чи копчені (крім 

свинини та м'яса великої рогатої худоби); 

борошно та крупка з м'яса чи # субпродуктів, 

харчові 

10.13.14 М'ясних • Ковбаси й подібні продукти з м'яса, # 
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субпродуктів чи крові 

10.13.14-60.00 М'ясних • Ковбаси й подібні продукти з м'яса, # 

субпродуктів чи крові, готові харчові продукти, 

виготовлені на основі цих виробів (крім ковбас з 
печінки й готових страв) 

10.13.15 М'ясних • Продукти з м'яса, # субпродуктів чи крові, готові 
та законсервовані, інші, крім готових страв з 
м'яса та субпродуктів 

10.13.15-65.00 М'ясних • М'ясо, субпродукти свійських свиней та суміші 
готові чи законсервовані (зокрема суміші, що 

мають менше 40 мас. % м'яса чи # субпродуктів 

будь-яких видів і жири будь-яких видів), крім 

ковбас або подібних виробів, готових 

гомогенізованих продуктів, готових продуктів з 
печінки та готових страв 

10.85.11 М'ясних • Набори продуктові та готові страви з м'яса, # 

субпродуктів чи крові 

10.85.11-00.00 М'ясних • Набори продуктові та готові страви з м'яса, # 

субпродуктів чи крові 

10.86.10-10 М'ясних • Продукти готові гомогенізовані з м'яса, # 

субпродуктів чи з крові (крім ковбас і подібних 

продуктів з м'яса, готових харчових продуктів на 

основі цих продуктів) 

10.86.10-10.01 М'ясних • Продукти готові гомогенізовані з м'яса та # 

субпродуктів для дитячого харчування 

10.86.10-10.02 М'ясних • Продукти готові гомогенізовані з м'яса, # 

субпродуктів чи крові для дієтичного 

харчування 

10.1 М'ясо • # законсервоване та м'ясні продукти 

10.11 М'ясо • # законсервоване та оброблене 

10.11.1 М'ясо • # великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, 
коней та інших тварин родини конячих, свіже чи 

охолоджене 

10.11.3 М'ясо • # заморожене та заморожені харчові 
субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти, інші 

10.11.3 М'ясо • М'ясо заморожене та заморожені харчові 
субпродукти; # та харчові субпродукти, інші 

10.11.11 М'ясо • # великої рогатої худоби, свіже чи охолоджене 

10.11.15 М'ясо • # коней та інших тварин родини конячих, свіже 

чи охолоджене 

10.11.15-00.00 М'ясо • # коней та інших тварин родини конячих, свіже 

чи охолоджене 



стор. 1702 з 1807  

10.11.31 М'ясо • # великої рогатої худоби, заморожене 

10.11.31-00.00 М'ясо • # великої рогатої худоби, заморожене 

10.11.32 М'ясо • # свиней, заморожене 

10.11.33 М'ясо • # овець, заморожене 

10.11.33-00.00 М'ясо • # овець, заморожене 

10.11.34 М'ясо • # кіз, заморожене 

10.11.34-00.00 М'ясо • # кіз, заморожене 

10.11.35 М'ясо • # коней та інших тварин родини конячих, 

заморожене 

10.11.35-00.00 М'ясо • # коней та інших тварин родини конячих, 

заморожене 

10.11.39 М'ясо • # та харчові субпродукти, інші, свіжі, 
охолоджені чи заморожені 

10.11.39-30.00 М'ясо • # та харчові субпродукти, інші, свіжі, 
охолоджені чи заморожені (зокрема м'ясо та 
субпродукти кролів, зайців), крім жаб'ячих 

лапок, м'яса та субпродуктів свійської птиці, 
великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней 

та інших тварин родини конячих 

10.11.39-30.00 М'ясо • М'ясо та харчові субпродукти, інші, свіжі, 
охолоджені чи заморожені (зокрема # та 
субпродукти кролів, зайців), крім жаб'ячих 

лапок, м'яса та субпродуктів свійської птиці, 
великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней 

та інших тварин родини конячих 

10.12 М'ясо • # свійської птиці, законсервоване та оброблене 

10.12.1 М'ясо • # свійської птиці, свіже чи охолоджене 

10.12.2 М'ясо • # свійської птиці, заморожене 

10.12.10 М'ясо • # свійської птиці, свіже чи охолоджене 

10.12.20 М'ясо • # свійської птиці, заморожене 

10.13.12 М'ясо • # великої рогатої худоби, солене, засушене чи 

копчене 

10.13.12-00.00 М'ясо • # великої рогатої худоби, солене, засушене чи 

копчене 

10.13.13 М'ясо • # та м'ясні субпродукти, інші, харчові, солені, у 

розсолі, сушені чи копчені (крім свинини та 
м'яса великої рогатої худоби); борошно та 

крупка з м'яса чи м'ясних субпродуктів, харчові 

10.13.13-00.00 М'ясо • # та м'ясні субпродукти, інші, харчові, солені, у 

розсолі, сушені чи копчені (крім свинини та 
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м'яса великої рогатої худоби); борошно та 

крупка з м'яса чи м'ясних субпродуктів, харчові 

10.13.15-25.00 М'ясо • # чи субпродукти індиків, готові чи 

законсервовані (крім ковбас, готових продуктів з 
печінки та готових страв) 

10.13.15-35.00 М'ясо • # іншої свійської птиці, готове чи 

законсервоване (крім ковбас, готових продуктів 

з печінки та готових страв) 

10.13.15-65.00 М'ясо • #, субпродукти свійських свиней та суміші 
готові чи законсервовані (зокрема суміші, що 

мають менше 40 мас. % м'яса чи м'ясних 

субпродуктів будь-яких видів і жири будь-яких 

видів), крім ковбас або подібних виробів, 

готових гомогенізованих продуктів, готових 

продуктів з печінки та готових страв 

10.13.15-75.00 М'ясо • #, субпродукти свинячі інші (зокрема суміші), 
готові чи законсервовані, крім ковбас або 

подібних виробів, готових гомогенізованих 

продуктів, готових продуктів з печінки та 

готових страв 

10.13.15-85.00 М'ясо • # чи субпродукти великої рогатої худоби, готові 
чи законсервовані, крім ковбас або подібних 

виробів, готових гомогенізованих продуктів, 

готових продуктів з печінки та готових страв 

10.20.11 М'ясо • Філе рибне, інше # риб (перероблене на фарш чи 

не перероблене), свіже чи охолоджене 

10.20.11-00.00 М'ясо • Філе рибне, інше # риб (перероблене на фарш чи 

не перероблене), свіже чи охолоджене 

10.20.15 М'ясо • # риби, заморожене (перероблене на фарш чи не 

перероблене) 

10.20.15-00.00 М'ясо • # риби, заморожене (перероблене на фарш чи не 

перероблене) 

32.30.15-30.00 М'ячі • Ключки та інший інвентар для гольфу (зокрема 
#) 

32.30.15-50.00 М'ячі • Інвентар і устатковання для настільного тенісу 

(зокрема ракетки, # та сітки) 

32.30.15-80.00 М'ячі • # (крім м'ячів для гольфу, настільного тенісу, 

медичних м'ячів і панч-болів) 

32.30.15-80.00 М'ячів • М'ячі (крім # для гольфу, настільного тенісу, 

медичних м'ячів і панч-болів) 

32.30.15-80.00 М'ячів • М'ячі (крім м'ячів для гольфу, настільного 

тенісу, медичних # і панч-болів) 

23.49.12-30.00 Набалдашники • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
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невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, 

квіткові горщики, ручки й #, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів, з порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Набалдашники • Вироби керамічні інші, зокрема бічні 
невогнетривкі стінки, частини печей і камінів, 

квіткові горщики, ручки й #, таблички для 

магазинних вивісок і вітрин, зволожувачі для 

радіаторів і обігрівальні пристрої, зі звичайної 
кераміки 

25.50.13-70.00 Набивних • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів наземного транспорту, літальних 

апаратів, меблів, # речей меблів, світильників і 
освітлювального устатковання, складаних 

металевих конструкцій 

20.30.23-50.00 Наборах • Фарби художні для навчання чи живопису, 

оформлення вивісок, фарби для розваг і 
модифіковані тональні фарби в # таблеток, 

тюбиків, баночок, флаконів або лотків 

20.30.23-70.00 Наборах • Фарби художні для навчання чи живопису, 

оформлення вивісок, фарби для розваг і 
модифіковані тональні фарби в таблетках, 

тюбиках, баночках, флаконах або лотках (крім у 

#) 

32.40.39-20.00 Наборах • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у # або комплектах (крім наборів для 

складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим моторчиком; 

зброя іграшкова 

10.85 Набори • # продуктові та готові страви 

10.85.1 Набори • # продуктові та готові страви 

10.85.11 Набори • # продуктові та готові страви з м'яса, м'ясних 

субпродуктів чи крові 

10.85.11-00.00 Набори • # продуктові та готові страви з м'яса, м'ясних 

субпродуктів чи крові 

10.85.12 Набори • # продуктові та готові страви з риби, 

ракоподібних, молюсків 
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10.85.12-00.00 Набори • # продуктові та готові страви з риби, 

ракоподібних, молюсків 

10.85.13 Набори • # продуктові та готові страви з овочів 

10.85.13-00.00 Набори • # продуктові та готові страви з овочів 

10.85.14 Набори • # продуктові та готові страви з макаронного 

тіста 

10.85.19 Набори • # продуктові та готові страви, інші (зокрема 
заморожена піца) 

10.85.19-00.00 Набори • # продуктові та готові страви, інші (зокрема 
заморожена піца) 

13.92.16 Набори • Вироби меблево-декоративні, н. в. і. у.; # тканин 

і пряжі для виготовлення килимів, пледів, 

гобеленів і подібних виробів 

13.92.16-80.00 Набори • # тканин і пряжі для виготовлення килимів, 

пледів, гобеленів, вишитих скатертин, серветок 

чи подібних текстильних виробів, розфасовані 
для роздрібної торгівлі 

15.12.12 Набори • Вироби дорожні з натуральної чи композиційної 
шкіри, пластмасових листів, текстильних 

матеріалів, вулканізованої фібри чи картону, # 

дорожні для особистої гігієни, шиття або 

чищення взуття чи одягу 

15.12.12-70.00 Набори • # дорожні для особистої гігієни, шиття або 

чищення взуття чи одягу (крім манікюрних 

наборів) 

17.23.12 Набори • Конверти, листівки поштові закриті, листівки 

поштові неілюстровані та листівки паперові чи 

картонні; коробки, сумки, гаманці й поштові # 

для писання паперові чи картонні, з умістом 

канцелярського паперу 

17.23.12-70.00 Набори • Коробки, сумки, гаманці й поштові # для 

писання, паперові чи картонні, з умістом 

канцелярського паперу 

25.71.13 Набори • Вироби ножові інші; # та інструменти манікюрні 
чи педикюрні 

25.71.13-50.00 Набори • # та інструменти манікюрні й педикюрні 
(зокрема пилочки для нігтів) 

32.40.2 Набори • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, 
у зменшеному розмірі, чи # для складання та 

дитячі конструктори 

32.40.20 Набори • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, 
у зменшеному розмірі, чи # для складання та 

дитячі конструктори 
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32.40.20-00.00 Набори • Потяги іграшкові та їхнє приладдя; моделі, інші, 
у зменшеному розмірі, чи # для складання та 

дитячі конструктори 

32.40.42-50.00 Набори • # електричних гонкових автомобілів для 

змагальних ігор 

32.99.14 Набори • # писального приладдя, тримачі до ручок, 

тримачі до олівців і подібні тримачі; їхні 
частини 

32.99.14-10.00 Набори • # ручок чи олівців, до складу яких входять два 
чи більше предметів письмового приладдя 

10.85.9 Наборів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

приготованих страв і продуктових # 

10.85.99 Наборів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

приготованих страв і продуктових # 

10.85.99-00.00 Наборів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

приготованих страв і продуктових # 

15.12.12-70.00 Наборів • Набори дорожні для особистої гігієни, шиття 

або чищення взуття чи одягу (крім манікюрних 

#) 

28.99.39-75.00 Наборів • Столи для казіно, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг, настільні чи кімнатні ігри, 

зокрема столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, жетонів 

або інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, 
гральних карт і # електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

32.40.39-20.00 Наборів • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім # для 

складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, 

наборів електричних гонкових автомобілів), 

іграшки та моделі з убудованим моторчиком; 

зброя іграшкова 

32.40.39-20.00 Наборів • Інструменти та іграшкові музичні пристрої; 
іграшки у наборах або комплектах (крім наборів 

для складання моделей у масштабі, дитячих 

конструкторів та іграшок для конструювання, # 

електричних гонкових автомобілів), іграшки та 
моделі з убудованим моторчиком; зброя 

іграшкова 

10.62.11-70.00 Набухівний • Декстрини та інші змодифіковані крохмалі 
(зокрема крохмаль естерифікований чи 

етерифікований, розчинний, крохмаль 
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попередньо желатинізований чи #, крохмаль 

діальдегідний, крохмаль, оброблений 

формальдегідом чи епіхлорогідрином) 

23.99.19-10.00 Навалом • Шлаковата, силікатна мінеральна вата й подібні 
види мінеральної вати та їх суміші #, у листах чи 

рулонах 

22.11.13-55.00 Навантаження • Шини пневматичні ґумові нові до автобусів або 

вантажних автомобілів з індексом # не більше 
ніж 121 

22.11.13-57.00 Навантаження • Шини пневматичні ґумові нові до автобусів або 

вантажних автомобілів з індексом # більше ніж 

121 

28.22.18 Навантажування • Машини та устатковання для підіймання, 

переміщування, # чи розвантажування, інші 

28.22.18-90.00 Навантажування • Машини та устатковання для підіймання, 

переміщування, # чи розвантажування, н. в. і. у. 

28.22.14 Навантажувачі • Дерик-крани суднові; крани; ферми підіймальні 
пересувні, # портальні та вантажівки, оснащені 
устаткуванням для підіймання та переміщування 

28.22.14-33.00 Навантажувачі • Ферми підіймальні пересувні на колісному ходу 

та портальні # 

28.22.15 Навантажувачі • Автонавантажувачі з вилковим захватом, інші #; 

тягачі, використовувані на залізничних 

платформах 

28.92.25 Навантажувачі • # ківшові фронтальні самохідні 

28.92.25-30.00 Навантажувачі • #, спеціально розроблені для підземних робіт 

28.92.25-50.00 Навантажувачі • # одноківшові колесні, навантажувачі 
одноківщові гусеничні, навантажувачі ківшові 
фронтальні 

28.92.25-50.00 Навантажувачі • Навантажувачі одноківшові колесні, # 

одноківшові гусеничні, навантажувачі ківшові 
фронтальні 

28.92.25-50.00 Навантажувачі • Навантажувачі одноківшові колесні, 
навантажувачі одноківшові гусеничні, # ківшові 
фронтальні 

28.92.26 Навантажувачі • Лопати механічні, екскаватори та одноківшові #, 

з обертанням верхньої частини на 360°, 

самохідні, крім фронтальних одноківшових 

навантажувачів 

28.92.26-00.00 Навантажувачі • Лопати механічні, екскаватори та одноківшові #, 

з обертанням верхньої частини на 360°, 

самохідні, крім фронтальних одноківшових 

навантажувачів 
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28.92.27 Навантажувачі • Лопати механічні, екскаватори та одноківшові # 

самохідні, інші; машини самохідні для гірничих 

робіт, інші 

28.92.27-30.00 Навантажувачі • Лопати механічні, екскаватори та одноківшові # 

самохідні, інші; машини самохідні для гірничих 

робіт, інші, н. в. і. у. 

28.92.26 Навантажувачів • Лопати механічні, екскаватори та одноківшові 
навантажувачі, з обертанням верхньої частини 

на 360°, самохідні, крім фронтальних 

одноківшових # 

28.92.26-00.00 Навантажувачів • Лопати механічні, екскаватори та одноківшові 
навантажувачі, з обертанням верхньої частини 

на 360°, самохідні, крім фронтальних 

одноківшових # 

28.22.14-70.00 Навантажувачів • Машини та механізми підіймальні, інші (крім 

мостових, баштових, перевантажувальних, 

козлових, портальних кранів або стрілових 

кранів на опорі, пересувних підіймальних ферм 

або портальних #, самохідних машин) 

26.51.11-50.00 Навігації • Прилади та інструменти для аеронавігації та 

космічної # (крім компасів) 

26.51.11-80.00 Навігації • Прилади та інструменти для # (зокрема для 

морської й річкової навігації), крім аеронавігації 
та космічної навігації, компасів 

26.51.11-80.00 Навігації • Прилади та інструменти для навігації (зокрема 
для морської й річкової #), крім аеронавігації та 
космічної навігації, компасів 

26.51.11-80.00 Навігації • Прилади та інструменти для навігації (зокрема 
для морської й річкової навігації), крім 

аеронавігації та космічної #, компасів 

33.13.11 Навігації • Ремонтування та технічне обслуговування 

інструментів і приладів для вимірювання, 

випробовування й # 

33.13.11-10.00 Навігації • Ремонтування та технічне обслуговування 

інструментів і приладів для вимірювання, 

випробовування й # та для інших цілей (крім 

устатковання для керування виробничими 

процесами) 

26.5 Навігаційне • Устатковання вимірювальне, випробовувальне 

та #; годинники всіх видів 

26.51 Навігаційне • Устатковання вимірювальне, випробовувальне 

та # 

26.51.1 Навігаційні • Прилади та інструменти #, метеорологічні, 
геофізичні та подібної призначеності 
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26.51.11 Навігаційні • Компаси для визначання напрямку; прилади та 
інструменти # інші 

26.51.8 Навігаційного • Частини та приладдя до вимірювального, 

випробовувального та # устатковання 

26.51.9 Навігаційного • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вимірювального, випробувального та # 

устатковання 

26.51.99 Навігаційного • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вимірювального, випробувального та # 

устатковання 

26.51.99-00.00 Навігаційного • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

вимірювального, випробувального та # 

устатковання 

13.92.22 Навіси • Брезенти, # й тенти, вітрила для човнів, дощок 

для віндсерфінгу чи наземних вітрильних 

апаратів, намети та спорядження для кемпінгів 

(зокрема надувні матраци) 

13.92.22-10.00 Навіси • Брезенти, # й тенти (крім навісів для причепних 

будиночків) 

13.92.22-30.00 Навіси • Намети (зокрема # для причепних будиночків) 

25.99.25-30.00 Навісів • Гачки, петлі, петельки й подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, #, 

сумок, речей для подорожей та інших готових 

виробів (крім гаків з карабіном, заклепок, 

кнопок до одягу та натискних кнопок) 

28.30.51-70.00 Навісних • Косарки (крім моторних, тракторних # або 

причіпних, чи призначених для газонів, парків, 

спортивних майданчиків) 

28.30.51 Навісні • Косарки (зокрема тракторні # різальні 
механізми), н. в. і. у. 

28.30.51-53.00 Навісні • Косарки тракторні, # або причіпні, з різальним 

пристроєм, що обертається в горизонтальній 

площині (крім моторних або призначених для 

газонів, парків, майданчиків для гольфу, 

спортивних майданчиків) 

28.30.51-55.00 Навісні • Косарки тракторні, # або причіпні (крім 

моторних, з різальним пристроєм, що 

обертається в горизонтальній площині, чи 

призначених для газонів, парків, спортивних 

майданчиків) 

13.92.16-60.00 Наволочки • Вироби меблево-декоративні (зокрема чохли до 

меблів, #, а також пошиванки на автомобільні 
крісла), крім ковдр, пледів, постільної, столової, 
туалетної та кухонної білизни, фіранок, гардин, 
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штор, запон і покривал на ліжка 

26.40.42 Навушники • Гучномовці; телефони наголовні, # та 
комплекти, що складаються з мікрофона й 

гучномовця 

26.40.42-70.00 Навушники • Телефони наголовні та # (зокрема з мікрофоном, 

комплекти, що складаються з мікрофону та 

одного чи більше гучномовців), крім 

шлемофонів, телефонних апаратів, 

безпроводових мікрофонів з передавачем, 

слухових апаратів 

26.60.14-39.00 Навушників • Частини та приладдя до слухових апаратів (крім 

#, підсилювачів і подібних виробів) 

20.30.23 Навчання • Фарби художні для # чи живопису, оформлення 

вивісок, фарби модифіковані тональні, фарби 

для розваг і подібні вироби 

20.30.23-50.00 Навчання • Фарби художні для # чи живопису, оформлення 

вивісок, фарби для розваг і модифіковані 
тональні фарби в наборах таблеток, тюбиків, 

баночок, флаконів або лотків 

20.30.23-70.00 Навчання • Фарби художні для # чи живопису, оформлення 

вивісок, фарби для розваг і модифіковані 
тональні фарби в таблетках, тюбиках, баночках, 

флаконах або лотках (крім у наборах) 

26.40.42 Наголовні • Гучномовці; телефони #, навушники та 
комплекти, що складаються з мікрофона й 

гучномовця 

26.40.42-70.00 Наголовні • Телефони # та навушники (зокрема з 
мікрофоном, комплекти, що складаються з 
мікрофону та одного чи більше гучномовців), 

крім шлемофонів, телефонних апаратів, 

безпроводових мікрофонів з передавачем, 

слухових апаратів 

32.99.1 Наголовні • Убори # захисні; ручки для писання та олівці, 
дошки, штемпелі для датування, опечатування 

та нумерування; стрічки до друкарських 

машинок, штемпельні подушечки 

32.99.11 Наголовні • Убори # захисні та інші захисні вироби 

32.99.11-50.00 Наголовні • Убори # захисні 

32.99.11-90.00 Наголовні • Убори # з ґуми та пластмаси (крім захисних) 

28.21.13 Нагрівальне • Печі електричні, промислові чи лабораторні; 
устатковання # індукційне чи діелектричне 

28.29.43-30.00 Нагрівальними • Автомати торговельні з умонтованими # чи 

охолоджувальними пристроями 
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28.29.43-50.00 Нагрівальними • Автомати торговельні (зокрема автомати для 

розмінювання банкнот і монет), крім автоматів з 
умонтованими # чи охолоджувальними 

пристроями 

27.90.6 Нагрівальних • Резистори електричні, крім # резисторів 

27.90.60 Нагрівальних • Резистори електричні, крім # резисторів 

27.90.60-35.00 Нагрівальних • Резистори постійні, інші, потужністю не більше 
ніж 20 Вт (крім # резисторів і фоторезисторів) 

27.90.60-37.00 Нагрівальних • Резистори постійні, інші, потужністю більше 
ніж 20 Вт (крім # резисторів і фоторезисторів) 

27.90.60-80.00 Нагрівальних • Резистори постійні вуглецеві, композиційні чи 

плівкові (крім # резисторів і фоторезисторів); 

резистори змінні електричні (зокрема реостати, 

потенціометри), крім змінних дротових і 
нагрівальних резисторів 

27.90.60-80.00 Нагрівальних • Резистори постійні вуглецеві, композиційні чи 

плівкові (крім нагрівальних резисторів і 
фоторезисторів); резистори змінні електричні 
(зокрема реостати, потенціометри), крім змінних 

дротових і # резисторів 

27.51.29 Нагрівальні • Елементи опору # 

27.51.29-00.00 Нагрівальні • Елементи опору # 

28.21.14-70.00 Нагрівального • Частини промислових або лабораторних, 

електричних, індукційних чи діелектричних 

печей, або # устатковання 

27.51.25 Нагрівання • Водонагрівачі електричні надшвидкого # чи 

акумулювальні; нагрівачі електричні занурювані 

27.51.25-30.00 Нагрівання • Водонагрівачі надшвидкого # 

27.51.25-50.00 Нагрівання • Водонагрівачі електричні (зокрема 
акумулювальні), крім надшвидкого # 

27.52.14 Нагрівання • Водонагрівачі неелектричні надшвидкого # чи 

акумулювальні 

27.52.14-00.00 Нагрівання • Водонагрівачі неелектричні надшвидкого # чи 

акумулювальні 

28.25.30-80.00 Нагріванням • Частини машин, промислового чи 

лабораторного устатковання, з електричним чи 

неелектричним #, для обробляння матеріалів 

зміненням температури, і неелектричних 

безінерційних та ємнісних водонагрівників, н. в. 

і. у. 

28.29.60-90.00 Нагріванням • Машини, устатковання промислове чи 

лабораторне, з електричним чи неелектричним 
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#, для обробляння матеріалів зміненням 

температури, н. в. і. у. 

27.51.25 Нагрівачі • Водонагрівачі електричні надшвидкого 

нагрівання чи акумулювальні; # електричні 
занурювані 

27.51.25-70.00 Нагрівачі • # електричні занурювані (зокрема портативні 
занурювані нагрівачі для рідин, зазвичай з 
ручкою чи гачком) 

27.51.25-70.00 Нагрівачі • Нагрівачі електричні занурювані (зокрема 

портативні занурювані # для рідин, зазвичай з 
ручкою чи гачком) 

27.51.26-50.00 Нагрівачі • Радіатори електричні, конвекційні електричні # 

та електрокаміни з умонтованими 

вентиляторами 

27.52.12-33.00 Нагрівачі • Прилади побутові залізні чи сталеві на газовому 

паливі з витяжним отвором (зокрема #, пічні 
решітки, каміни та жаровні, на газовому та 

інших видах палива), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-35.00 Нагрівачі • Прилади побутові залізні чи сталеві на газовому 

паливі (зокрема #, пічні решітки, каміни та 
жаровні, на газовому та інших видах палива), 

крім з витяжним отвором і крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-50.00 Нагрівачі • Прилади побутові залізні чи сталеві на 

рідинному паливі (зокрема #, пічні решітки, 

каміни та жаровні), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.52.12-70.00 Нагрівачі • Прилади побутові залізні чи сталеві на твердому 

паливі з витяжним отвором (зокрема #, пічні 
решітки, каміни та жаровні), крім приладів для 

приготування та підігрівання їжі 

27.51.24-90.00 Нагрівачів • Прилади електронагрівальні побутові (крім 

перукарських апаратів і ручних сушильних 

апаратів, приладів для обігрівання приміщень і 
ґрунту, водонагрівачів, занурюваних #, прасок, 

мікрохвильових печей, печей, плиток, котлів для 

варіння, грилів, ростерів, кавоварок, чайників і 
тостерів) 

25.21.11 Нагрівом • Радіатори центрального опалення з 
неелектричним #, із чорних металів 

25.21.11-00.00 Нагрівом • Радіатори центрального опалення з 
неелектричним #, із чорних металів 

14.12.12 Нагрудником • Штани, комбінезони з # і шлейками, бриджі та 
шорти, чоловічі, виробничі та професійні 
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14.12.12-50.00 Нагрудником • Комбінезони з # і шлейками, чоловічі або 

хлопчачі, з бавовни чи хімічних волокон, 

виробничі чи професійні 

14.12.22 Нагрудником • Штани, комбінезони з # і шлейками, бриджі та 
шорти жіночі, виробничі та професійні 

14.12.22-50.00 Нагрудником • Комбінезони з # і шлейками, жіночі або дівчачі, 
з бавовни чи хімічних волокон, виробничі чи 

професійні 

14.13.12 Нагрудником • Костюми, комплекти, піджаки (куртки), 

блейзери, штани, комбінезони з # і шлейками, 

бриджі та шорти, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні 

14.13.12-70.00 Нагрудником • Штани, бриджі, шорти, комбінезони з # і 
шлейками, чоловічі або хлопчачі, трикотажні 

14.13.14 Нагрудником • Костюми, комплекти, жакети (куртки), блейзери, 

сукні, спідниці, спідниці-штани, штани, 

комбінезони з # і шлейками, бриджі та шорти, 

жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.14-90.00 Нагрудником • Штани, бриджі, шорти, комбінезони з # і 
шлейками, жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.24 Нагрудником • Штани, комбінезони з # і шлейками, бриджі та 
шорти, чоловічі або хлопчачі, з текстильних 

тканин, не трикотажні 

14.13.24-49.00 Нагрудником • Штани, бриджі, шорти та комбінезони з # і 
шлейками, чоловічі або хлопчачі (крім 

виготовлених з вовни, бавовни та хімічних 

волокон, трикотажних) 

14.13.24-55.00 Нагрудником • Комбінезони з # та шлейками, чоловічі або 

хлопчачі (крім трикотажних, виробничих чи 

професійних) 

14.13.35 Нагрудником • Штани, комбінезони з # і шлейками, бриджі та 
шорти, жіночі або дівчачі, з текстильних тканин, 

крім трикотажних 

14.13.35-51.00 Нагрудником • Комбінезони з # і шлейками, жіночі або дівчачі, 
з бавовни (крім трикотажних, виробничих чи 

професійних) 

14.13.35-63.00 Нагрудником • Комбінезони з # та шлейками, жіночі або 

дівчачі, з текстилю (крім виготовлених з 
бавовни, трикотажних, виробничих чи 

професійних) та шорти, жіночі або дівчачі, з 
вовни чи тонкого волосу тварин (крім 

трикотажних) 

14.13.35-69.00 Нагрудником • Штани, бриджі, комбінезони з # та шлейками, 

жіночі або дівчачі, з текстилю (крім 
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виготовлених з бавовни, вовни чи тонкого 

волосу тварин, хімічних волокон, трикотажних) 

22.29.22-30.00 Надання • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка та інші 
пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з 
подальшим обробленням, обробленням поверхні 
чи # форми внаслідок нарізання, крім згорнених 

у рулони, завширшки не більше ніж 20 см, 

прямокутних і квадратних 

25.11.23-10.00 Надбудови • Устатковання для риштувань, опалубок, 

кріплень і підпірок для шахт, зокрема каркаси та 
# для надшахтних будівель, шлагбауми, 

трубчасті стійки та подібне устатковання, з 
заліза чи сталі 

26.11.12 Надвисокої • Магнетрони, клістрони, трубки # частоти та інші 
вакуумні лампи 

26.11.12-00.00 Надвисокої • Магнетрони, клістрони, трубки # частоти та інші 
вакуумні лампи 

28.13.26-30.00 Надлишковим • Компресори з кривошипно-шатунним 

механізмом об'ємні з # робочим тиском не 
більше ніж 15 бар, продуктивністю не більше 
ніж 60м3 на годину 

28.13.26-50.00 Надлишковим • Компресори з кривошипно-шатунним 

механізмом об'ємні з # робочим тиском не 
більше ніж 15 бар, продуктивністю більше ніж 

60м3 на годину 

28.13.26-70.00 Надлишковим • Компресори з кривошипно-шатунним 

механізмом об'ємні з # робочим тиском більше 
ніж 15 бар, продуктивністю не більше ніж 120м3 

на годину 

22.13.26-90.00 Надлишковим • Компресори з кривошипно-шатунним 

механізмом об'ємні з # робочим тиском більше 
ніж 15 бар, продуктивністю більше ніж 120м3 на 

годину 

32.99.59-80.00 Надруковані • Глобуси # (крім рельєфних глобусів) 

29.32.20-50.00 Надування • Подушки безпеки із системою # та їхні частини 

30.12.11 Надувних • Човни прогулянкові чи спортивні (крім #), 

вітрильні, з допоміжним двигуном чи без нього 

30.12.11-00.00 Надувних • Човни прогулянкові чи спортивні (крім #), 

вітрильні, з допоміжним двигуном чи без нього 

31.03.12-30.00 Надувних • Матраци з губчастої ґуми (зокрема з металевим 

каркасом), крім водяних матраців, # матраців 

31.03.12-50.00 Надувних • Матраци з губчастої пластмаси (зокрема з 
металевим каркасом), крім водяних матраців, # 
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матраців 

30.12.12 Надувні • Човни прогулянкові чи спортивні # 

30.12.12-00.00 Надувні • Човни прогулянкові чи спортивні # 

25.11.23-10.00 Надшахтних • Устатковання для риштувань, опалубок, 

кріплень і підпірок для шахт, зокрема каркаси та 
надбудови для # будівель, шлагбауми, трубчасті 
стійки та подібне устатковання, з заліза чи сталі 

28.22.12 Надшахтного • Лебідки шахтних підіймальних установок; 

розміщення; лебідки, спеціально призначені для 

використання під землею; лебідки, інші; 
кабестани 

27.51.25 Надшвидкого • Водонагрівачі електричні # нагрівання чи 

акумулювальні; нагрівачі електричні занурювані 

27.51.25-30.00 Надшвидкого • Водонагрівачі # нагрівання 

27.51.25-50.00 Надшвидкого • Водонагрівачі електричні (зокрема 
акумулювальні), крім # нагрівання 

27.52.14 Надшвидкого • Водонагрівачі неелектричні # нагрівання чи 

акумулювальні 

27.52.14-00.00 Надшвидкого • Водонагрівачі неелектричні # нагрівання чи 

акумулювальні 

25.99.29-87.00 Назвами • Таблички з покажчиками, #, адресами та подібні 
таблички, цифри, літери та інші символи (крім 

підсвічуваних виробів) з недорогоцінних металів 

27.40.24 Назвами • Знаки та таблички з # світлові й подібні вироби 

27.40.24-00.00 Назвами • Знаки та таблички з # світлові й подібні вироби 

13.92.22 Наземних • Брезенти, навіси й тенти, вітрила для човнів, 

дощок для віндсерфінгу чи # вітрильних 

апаратів, намети та спорядження для кемпінгів 

(зокрема надувні матраци) 

22.29.91-60.00 Наземних • Виготовляння пластмасових деталей до всіх # 

транспортних засобів (крім деталей до 

локомотивів або рухомого складу) 

24.51.11-10.00 Наземних • Лиття деталей # транспортних засобів, 

поршневих двигунів та інших механізмів і 
механічних пристроїв з ковкого чавуну 

24.51.12-10.00 Наземних • Лиття деталей # транспортних засобів з чавуну з 
кулястим графітом 

24.51.12-90.00 Наземних • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей # 

транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 
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зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), з 
чавуну з кулястим графітом 

24.51.13-10.00 Наземних • Лиття деталей # транспортних засобів із сірого 

чавуну (крім деталей локомотивів, рухомого 

складу та транспортних засобів для будівництва) 

24.51.13-90.00 Наземних • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей # 

транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), із 
сірого чавуну 

24.52.10-10.00 Наземних • Лиття деталей # транспортних засобів зі сталі, 
крім деталей локомотивів, рухомого складу та 
транспортних засобів для будівельної 
промисловості 

24.52.10-90.00 Наземних • Лиття деталей локомотивів, рухомого складу та 
частин, іншої призначеності (крім деталей # 

транспортних засобів, корпусів 

вальниць/підшипників, вальниць/підшипників 

гладких валів, поршневих двигунів, зубчатих 

зчеплень, шківів, муфт зчеплення, механізмів), зі 
сталі 

24.53.10-10.00 Наземних • Лиття деталей # транспортних засобів з легких 

металів, крім деталей локомотивів, рухомого 

складу та транспортних засобів для будівельної 
промисловості 

24.54.10-10.00 Наземних • Лиття деталей # транспортних засобів з 
кольорових металів, крім легких металів (крім 

деталей до локомотивів і рухомого складу, 

портальних лісовозів, вантажних машин, 

обладнаних вантажопідіймальним або 

маніпуляційним устаткованням, 

сільськогосподарських і дорожніх котків, 

бульдозерів і подібних машин) 

25.50.11-51.00 Наземних • Пресування холодне сталевих частин # 

транспортних засобів, крім залізничного або 

трамвайного рухомого складу 

25.50.12-10.00 Наземних • Штампування об'ємне (і точне об'ємне 
штампування) сталевих частин # транспортних 

засобів, крім частин локомотивів і рухомого 

складу 

25.50.13-10.00 Наземних • Формування з листового металу (сталі) частин # 

транспортних засобів (крім частин локомотивів і 
рухомого складу) 

25.50.13-50.00 Наземних • Формування з листового металу (кольорових 
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металів) частин виробів підтипів 25.99.12-17.00- 

25.99.12-49.00, 25.99.29-22.00 - 25.99.29-49.00, 

підкатегорій 31.01.11, 31.01.12, 31.01.13, 

31.02.10, 31.09.11, 31.09.12, 31.09.13, 31.09.14, 

частин # і рейкових транспортних засобів 

25.62.10-05.00 Наземних • Обробляння токарне металевих деталей # 

транспортних засобів (крім деталей локомотивів 

і рухомого складу, одержаних литтям, куванням, 

пресуванням, штампуванням, профілюванням 

або методом порошкової металургії) 

28.15.24-50.00 Наземних • Коробки передач та інші пристрої перемикання 

швидкості до машин, # або водних транспортних 

засобів (крім зубчастих коліс і зубчастих 

передач) 

29.31.1 Наземних • Комплекти проводів до свічок запалювання та 
комплекти проводів інших типів, призначені для 

використання в #, повітряних і водних 

транспортних засобах 

29.31.10 Наземних • Комплекти проводів до свічок запалювання та 
комплекти проводів інших типів, призначені для 

використання в #, повітряних і водних 

транспортних засобах 

29.31.10-00.00 Наземних • Комплекти проводів до свічок запалювання та 
комплекти проводів інших типів, призначені для 

використання в #, повітряних і водних 

транспортних засобах 

30.30.1 Наземні • Установки силові та двигуни до повітряних або 

космічних літальних апаратів; тренажери # для 

льотного складу та їхні частини 

30.30.14 Наземні • Тренажери # для льотного складу та їхні частини 

30.30.14-00.00 Наземні • Тренажери # для льотного складу та їхні частини 

25.50.11-34.00 Наземного • Кування вільне залізовмісних частин 

передавальних валів, колінчатих валів, 

кулачкових валів і кривошипів частин ядерних 

реакторів, котлів, машин, устатковання та 
механічних пристроїв, електричних машин і 
устатковання, звукозаписувальної та 

звуковідтворювальної апаратури, апаратури для 

записування чи відтворювання телевізійного 

зображення та звуку, засобів # транспорту, 

літальних апаратів, інструментів і апаратів 

оптичних, фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.11-57.00 Наземного • Пресування холодне сталевих частин 

транспортних засобів і блоків рейкових 
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затискачів засобів # транспорту, літальних 

апаратів 

25.50.11-58.00 Наземного • Пресування холодне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів # транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.12-90.00 Наземного • Штампування об'ємне частин з кольорових 

металів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів # транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних 

25.50.13-70.00 Наземного • Формування з листового металу (кольорових 

металів) частин ядерних реакторів, котлів, 

машин, устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів # транспорту, літальних апаратів, 

меблів, набивних речей меблів, світильників і 
освітлювального устатковання, складених 

металевих конструкцій 

25.50.20-80.00 Наземного • Виготовляння методом порошкової металургії 
виробів ядерних реакторів, котлів, машин, 

устатковання та механічних пристроїв, 

електричних машин і устатковання, 

звукозаписувальної та звуковідтворювальної 
апаратури, апаратури для записування чи 

відтворювання телевізійного зображення та 

звуку, засобів # транспорту, літальних апаратів, 

інструментів і апаратів оптичних, 

фотографічних, кінематографічних, 

контрольних, вимірювальних, прецизійних, 

медичних або хірургічних з кольорових металів 
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14.13.11 Накидки • Пальта, півпальта, #, плащі, анораки, 

вітрозахисні плащі, вітрозахисні куртки й 

подібні вироби, чоловічі або хлопчачі, 
трикотажні 

14.13.11-10.00 Накидки • Пальта, півпальта, #, плащі й подібні вироби, 

чоловічі або хлопчачі, трикотажні (крім піджаків 

(курток) і блейзерів, анораків, вітрозахисних 

плащів і вітрозахисних курток) 

14.13.13 Накидки • Пальта, півпальта, #, плащі, анораки, 

вітрозахисні плащі, вітрозахисні куртки й 

подібні вироби, жіночі або дівчачі, трикотажні 

14.13.13-10.00 Накидки • Пальта, півпальта, #, плащі й подібні вироби, 

жіночі або дівчачі, трикотажні (крім жакетів 

(курток) і блейзерів) 

14.13.21 Накидки • Пальта, дощовики, півпальта, #, плащі, анораки, 

вітрозахисні плащі, вітрозахисні куртки й 

подібні вироби, чоловічі або хлопчачі, не 
трикотажні 

14.13.21-20.00 Накидки • Пальта, півпальта, #, плащі й подібні вироби, 

чоловічі або хлопчачі 

14.13.31 Накидки • Пальта, півпальта, #, плащі, анораки, 

вітрозахисні плащі, вітрозахисні куртки й 

подібні вироби, жіночі або дівчачі з текстильних 

тканин, крім трикотажних 

14.13.31-20.00 Накидки • Пальта, півпальта, #, плащі й подібні вироби, 

жіночі або дівчачі 

20.59.59-40.00 Накипу • Засоби, що перешкоджають утворенню #, й 

подібні речовини 

18.14.10-10.00 Накладання • Оправляння та оздоблювання книг і подібних 

виробів (фальцювання, компонування, 

зшивання, склеювання, розрізання, # 

обкладинок) 

18.14.10-30.00 Накладання • Оправляння та оздоблювання брошур, журналів, 

каталогів, зразків і рекламної літератури, 

зокрема фальцювання, компонування, зшивання, 

склеювання, розрізання, # обкладинок 

32.50.13-15.00 Накладання • Голки для # швів, призначені для 

використовування в медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

32.50.13-17.00 Накладання • Голки, катетери, зонди та подібні вироби (крім 

голок трубчастих і голок для # швів), призначені 
для використовування в медицині, хірургії, 
стоматології чи ветеринарії 

22.19.71-50.00 Накладки • Соски, # до сосків та подібні вироби для 
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новонароджених 

23.11.12-30.00 Накладне • Флоат-скло листове неармоване та скло з 
пошліфованою або полірованою поверхнею 

забарвлене на всій масі, матове, #, або тільки з 
полірованою поверхнею, крім скла 
оранжерейного листового 

22.19.71-80.00 Накладок • Вироби гігієнічні або фармацевтичні ґумові 
(крім оболонкових контрацептивів, сосок, # для 

сосків і подібних виробів для новонароджених) 

28.29.21-50.00 Наклеювання • Устатковання для наповнювання, закривання, 

закупорювання, закорковування та # етикеток 

пляшок, банок, ящиків, мішків чи іншої тари, 

устатковання для газування напоїв 

28.29.21-80.00 Наклеювання • Устатковання для пакування та загортання 

товарів (крім призначеного для наповнювання, 

закривання, закупорювання, # етикеток і 
закорковування пляшок, банок, ящиків, мішків 

або іншої тари) 

32.50.22-39.73 Наколінники • Засоби для захисту ділянки колінного суглоба чи 

нижньої кінцівки (зокрема #) 

32.99.14-30.00 Наконечник • Стрижні до кулькових ручок, до складу яких 

входять кульковий # і балончик з чорнилом 

32.99.14-50.00 Наконечники • Пера до ручок і # для писання; тримачі для 

ручок, тримачі для олівців і подібні тримачі; 
частини виробів підкатегорій 32.99.12, 32.99.13, 

32.99.14 

25.73.40-27.00 Наконечників • Інструменти для свердління, для обробляння 

металу, з робочою частиною зі спеченого 

карбіду металу, крім незакріплених пластин, 

стрижнів та # і подібних виробів зі спеченого 

карбіду металу 

25.73.40-50.00 Наконечників • Фрези для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і # зі спеченого 

карбіду металу й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.40-71.00 Наконечників • Різці токарні для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів, # зі спеченого 

карбіду металу й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.40-87.00 Наконечників • Деталі змінні до ручних інструментів з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім 

незакріплених пластин, стрижнів і # зі спеченого 

карбіду металу й подібних деталей до 
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інструментів) 

25.73.60-24.00 Наконечників • Фільтри для витягування чи екстрування металу 

(крім незакріплених пластин, стрижнів, # і 
подібних виробів зі спеченого карбіду металу чи 

металокераміки) 

32.99.12 Наконечником • Ручки кулькові; ручки та маркери з # з повсті чи 

іншого поруватого матеріалу; олівці механічні 
цангові чи ґвинтові 

32.99.12-30.00 Наконечником • Ручки та маркери з # з повсті чи іншого 

поруватого матеріалу 

22.22.19-20.00 Накривки • # та ковпачки пластмасові до пляшок 

22.22.19-30.00 Накривки • Корки, # та інші пластмасові засоби для 

закривання (крім призначених для пляшок) 

22.23.12 Накривки • Ванни, умивальники, унітази, сидіння та # до 

унітазів, зливні бачки й подібні санітарно-

технічні вироби, пластмасові 

22.23.12-70.00 Накривки • Сидіння та # до унітазів, пластмасові 

23.13.11 Накривки • Пляшки, банки, флакони та інші скляні 
вмістини, крім ампул; заглушки, # та інші скляні 
затички 

23.13.11-10.00 Накривки • Банки скляні для консервування, заглушки, # та 
інші затички (зокрема заглушки та затички з 
будь-якого матеріалу, що входить до складу 

вмістини, для якої їх призначено) 

25.92.13 Накривки • Пробки корончасті та заглушки, ковпачки й # з 
недорогоцінних металів 

25.92.13-50.00 Накривки • Заглушки, затички, ковпачки та # зі свинцю, 

заглушки, затички, ковпачки та накривки з 
алюмінію, діаметром більше ніж 21 мм 

25.92.13-50.00 Накривки • Заглушки, затички, ковпачки та накривки зі 
свинцю, заглушки, затички, ковпачки та # з 
алюмінію, діаметром більше ніж 21 мм 

25.92.13-70.00 Накривки • Заглушки, затички, ковпачки та # з 
недорогоцінних металів (крім свинцевих, 

корончастих пробок, алюмінієвих затичок, 

заглушок, ковпачків і накривок, діаметром 

більше ніж 21 мм) 

28.94.52-50.00 Накривки • Фурнітура, основи та # до швейних машин і їхні 
частини 

25.92.13-70.00 Накривок • Заглушки, затички, ковпачки та накривки з 
недорогоцінних металів (крім свинцевих, 

корончастих пробок, алюмінієвих затичок, 

заглушок, ковпачків і #, діаметром більше ніж 21 
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мм) 

28.94.52-70.00 Накривок • Частини промислових швейних машин (крім 

голок, фурнітури, основ і # і їхніх частин) 

26.51.11-20.00 Нактоузні • Компаси для визначання напрямку (зокрема 

магнітні, гіроскопічні, # та для визначання 

положення) 

28.41.23-05.00 Налагоджено • Верстати пласкошліфувальні з числовим 

програмним керуванням для обробляння металу, 

у яких позиціонування за будь-якою віссю може 

бути # з найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-15.00 Налагоджено • Верстати для шліфування циліндричних 

поверхонь з числовим програмним керуванням 

для обробляння металу, у яких позиціонування 

за будь-якою віссю може бути # з найменшою 

точністю 0,01 мм 

28.41.23-25.00 Налагоджено • Верстати шліфувальні, інші, у яких 

позиціонування за будь-якою віссю може бути # 

з точністю більше ніж 0,01 мм 

28.41.23-35.00 Налагоджено • Верстати пласкошліфувальні для обробляння 

металу, без числового програмного керування, у 

яких позиціонування за будь-якою віссю може 
бути # з найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-45.00 Налагоджено • Верстати для шліфування циліндричних 

поверхонь для обробляння металу, без 
числового програмного керування, у яких 

позиціонування за будь-якою віссю може бути # 

з найменшою точністю 0,01 мм 

28.41.23-55.00 Налагоджено • Верстати шліфувальні для обробляння металу, у 

яких позиціонування за будь-якою віссю може 
бути # з точністю не менше ніж 0,01 мм (крім 

пласкошліфувальних верстатів, верстатів для 

шліфування циліндричних поверхонь) 

14.19.12-90.00 Належними • Одяг інший, трикотажний (зокрема спідня 

білизна з # рукавами) 

33.20.29-60.00 Наливання • Монтування машин і апаратури загальної 
призначеності для зважування, фільтрування, 

дистилювання, пакування, # у пляшки, 

розбризкування, каландрів апаратів 

пароструминних і піскоструминних 

32.50.22-39.71 Налокітники • Засоби для захисту ділянки ліктьового суглоба 

чи верхньої кінцівки (зокрема #) 

13.92.22 Намети • Брезенти, навіси й тенти, вітрила для човнів, 

дощок для віндсерфінгу чи наземних вітрильних 

апаратів, # та спорядження для кемпінгів 

(зокрема надувні матраци) 
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13.92.22-30.00 Намети • # (зокрема навіси для причепних будиночків) 

23.19.26-70.00 Намистини • Вироби скляні дрібні (зокрема #, штучні перли 

та камені й подібні вироби) 

25.99.25 Намистини • Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-

застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, тентів, 

сумок, дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; # та блискітки з 
недорогоцінних металів 

17.29.19-20.00 Намотування • Бобіни, котушки, шпульки й подібні вироби з 
паперової маси, паперу та картону, 

використовувані для # текстильних ниток 

17.29.19-30.00 Намотування • Бобіни, котушки, шпульки й подібні вироби з 
паперової маси, паперу та картону (крім 

використовуваних для # текстильних ниток) 

28.94.21 Намотування • Машини й устатковання для промивання, 

чищення, віджимання, прасування, пресування, 

фарбування, # та подібних операцій з 
текстильною пряжею та текстилем; машини й 

устатковання для обробляння фетру 

28.94.21-70.00 Намотування • Машини для #, розмотування, складання, 

розрізання чи проколювання текстильних 

тканин 

23.91.12-90.00 Нанесених • Порошок або зерно абразивні, натуральні чи 

штучні на основі з інших матеріалів (крім # на 

ткану текстильну, паперову або картонну 

основу) 

13.30.14 Нанесення • # малюнків на полотнах і текстильних виробах 

(зокрема одягу) 

13.30.14-10.00 Нанесення • # малюнків на шовкових тканинах 

13.30.14-20.00 Нанесення • # малюнків на тканинах з вовни, тонкого чи 

грубого волосу тварин або кінського волосу 

13.30.14-30.00 Нанесення • # малюнків на бавовняних тканинах, з умістом 

бавовни не менше ніж 85мас. % 

13.30.14-40.00 Нанесення • # малюнків на тканинах з льону, джуту, інших 

текстильних луб'яних волокон, рослинних 

текстильних волокон і паперової пряжі 

13.30.14-50.00 Нанесення • # малюнків на тканинах із синтетичних 

комплексних ниток чи із синтетичних волокон 

13.30.14-60.00 Нанесення • # малюнків на тканинах зі штучних комплексних 

ниток чи зі штучних волокон 

13.30.14-70.00 Нанесення • # малюнків на ворсових тканинах і синельних 
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тканинах (крім махрових тканин на рушники й 

подібних махрових бавовняних тканин, вузьких 

тканин) 

13.30.14-80.00 Нанесення • # малюнків на махрових тканинах на рушники та 

на подібних махрових полотнах (крім 

текстильних полотен з прошивним ворсом) 

13.30.14-90.00 Нанесення • # малюнків на трикотажних чи в'язаних 

полотнах і нетканих полотнах 

25.6 Нанесення • Послуги щодо обробляння металу та # покривів 

на метал; послуги щодо механічного обробляння 

25.61 Нанесення • Послуги щодо обробляння металу та # покривів 

на метал 

25.61.1 Нанесення • # покривів на метал 

25.61.11 Нанесення • # металевих покривів на метал 

25.61.11-30.00 Нанесення • # металевих покривів зануренням у металеві 
розплави (методом гальванізації цинком або 

занурення в олово) 

25.61.11-50.00 Нанесення • # металевих покривів методом термічного 

напилення 

25.61.11-70.00 Нанесення • # металевих покривів цинкових електролітичним 

методом 

25.61.11-90.00 Нанесення • # інших металевих покривів, крім цинкових, 

(зокрема нікелевих, мідних, хромових, з 
дорогоцінних металів) електролітичним і 
хімічним методами 

25.61.12 Нанесення • # неметалевих покривів на метал 

25.61.12-30.00 Нанесення • # пластмасових покривів (зокрема порошкове 
покриття) 

25.61.12-50.00 Нанесення • # інших покривів (фосфатування та іншими 

методами) 

25.61.21 Нанесення • Обробляння термічне металів, крім # металевих 

покривів 

25.61.21-00.00 Нанесення • Обробляння термічне металів, крім # металевих і 
пластмасових покривів 

28.94.21-80.00 Нанесення • Машини, використовувані для виробництва 

лінолеуму чи інших покривів, для # пасти на 
текстильну чи іншу основу; машини для 

апретування та остаточного обробляння, 

віджимання, оздоблювання, нанесення покриву 

чи просочення текстильної пряжі, тканин або 

виробів з текстильних матеріалів 

28.94.21-80.00 Нанесення • Машини, використовувані для виробництва 
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лінолеуму чи інших покривів, для нанесення 

пасти на текстильну чи іншу основу; машини 

для апретування та остаточного обробляння, 

віджимання, оздоблювання, # покриву чи 

просочення текстильної пряжі, тканин або 

виробів з текстильних матеріалів 

32.91.12 Нанесення • Щітки зубні, щітки для волосся та інші туалетні 
щітки для особистої гігієни; пензлі художні, 
пензлики для писання та пензлики для # 

косметики 

32.91.12-70.00 Нанесення • Пензлики для # косметики 

32.99.16-70.00 Нанесення • Стрічки до друкарських машинок або подібні 
стрічки, просочені чорнилом чи оброблені 
іншим способом для # відбитків (крім рулонів зі 
стрічкою вугільного чи іншого копіювального 

паперу) 

25.61.11-50.00 Напилення • Нанесення металевих покривів методом 

термічного # 

27.90.3 Напилення • Устатковання для паяння м'якими та твердими 

припоями чи зварювання, машини й апарати для 

поверхневого термообробляння та гарячого #, 

електричні 

27.90.31 Напилення • Машини й апарати для паяння м'якими та 
твердими припоями чи зварювання, електричні; 
машини й апарати для гарячого # металів або 

металокераміки, електричні 

27.90.32 Напилення • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння м'якими та твердими припоями чи 

зварювання, електричних машин і апаратів для 

гарячого # металів або металокераміки 

27.90.32-00.00 Напилення • Частини електричних машин і апаратів для 

паяння м'якими та твердими припоями чи 

зварювання, електричних машин і апаратів для 

гарячого # металів або металокераміки 

25.93.15-70.00 Напиленням • Дріт та прутки зі спеченого порошку 

недорогоцінних металів, призначені для 

металізації # (зокрема їхні частини) 

25.73.30-13.00 Напилки • #, рашпілі та подібні інструменти (крім 

пробійників і напилків до верстатів) 

25.73.30-13.00 Напилків • Напилки, рашпілі та подібні інструменти (крім 

пробійників і # до верстатів) 

25.73.30-25.00 Напилків • Труборізи, болторізи, пробійники та подібні 
інструменти (крім пробійників і# до верстатів, 

металорізальних верстатів, офісних 

діркопроколювачів, пристроїв для пробивання 
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квитків) 

18.12.19-20.00 Написанням • Друкування нотних видань (зокрема з # 

музичних нот Брайля) 

29.10.23 Напівдизелем • Автомобілі з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або #), нові 

29.10.23-53.00 Напівдизелем • Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або #), з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, але не 
більше від 2500 см3 

29.10.23-55.00 Напівдизелем • Автофургони житлові з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або #), з об'ємом 

циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3 

29.10.41 Напівдизелем • Автомобілі вантажні з поршневим двигуном 

внутрішнього згоряння з компресійним 

запалюванням (дизелем або #), нові 

29.10.41-40.00 Напівдизелем • Автомобілі вантажні з двигуном внутрішнього 

згоряння поршневим, з компресійним 

запалюванням (дизелем або #), з повною масою 

транспортного засобу більше ніж 20 т (крім 

автомобілів-самоскидів, призначених для 

використання на бездоріжжі) 

28.11.13-11.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) тягові 
суднові потужністю не більше ніж 200 кВт 

28.11.13-15.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) тягові 
суднові потужністю більше ніж 200 кВт, але не 

більше від 1000 кВт 

28.11.13-19.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) тягові 
суднові потужністю більше ніж 1000 кВт 

28.11.13-20.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) для 

рейкового транспорту 

28.11.13-31.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) 

промислової призначеності потужністю не 
більше ніж 15 кВт 

28.11.13-33.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) 

промислової призначеності потужністю більше 
ніж 15 кВт, але не більше від 30 кВт 
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28.11.13-35.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) 

промислової призначеності потужністю більше 
ніж 30 кВт, але не більше від 50 кВт 

28.11.13-37.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) 

промислової призначеності потужністю більше 
ніж 50 кВт, але не більше від 100 кВт 

28.11.13-53.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) 

промислової призначеності потужністю більше 
ніж 100 кВт, але не більше від 200 кВт 

28.11.13-55.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) 

промислової призначеності потужністю більше 
ніж 200 кВт, але не більше від 300 кВт 

28.11.13-57.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) 

промислової призначеності потужністю більше 
ніж 300 кВт, але не більше від 500 кВт 

28.11.13-73.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) 

промислової призначеності потужністю більше 
ніж 500 кВт, але не більше від 1000 кВт 

28.11.13-75.00 Напівдизелі • Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з 
компресійним запалюванням (дизелі чи #) 

промислової призначеності потужністю більше 
ніж 1000 кВт 

29.10.23-10.00 Напівдизельним • Автомобілі з дизельним або # двигуном з 
об'ємом циліндрів двигуна не більше ніж 1500 

см3 (крім автомобілів для перевезення не менше 
ніж 10 людей, снігоходів, автомобілів 

спеціальних для перевезення гравців у гольф і 
подібних автомобілів) 

29.10.23-30.00 Напівдизельним • Автомобілі з дизельним або # двигуном з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 1500 см3, 

але не більше від 2500 см3 (крім автомобілів для 

перевезення не менше ніж 10 людей, снігоходів, 

спеціальних автомобілів для перевезення гравців 

у гольф і подібних автомобілів) 

29.10.23-40.00 Напівдизельним • Автомобілі з дизельним або # двигуном з 
об'ємом циліндрів двигуна більше ніж 2500 см3 

(крім автомобілів для перевезення не менше ніж 

10 людей, снігоходів, спеціальних автомобілів 

для перевезення гравців у гольф і подібних 

автомобілів) 
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29.10.41-10.00 Напівдизельним • Автомобілі вантажні з дизельним або # 

двигуном, з повною масою транспортного 

засобу не більше ніж 5 т (крім автомобілів-

самоскидів, призначених для використання на 
бездоріжжі) 

29.10.41-30.00 Напівдизельним • Автомобілі вантажні з дизельним або # 

двигуном, з повною масою транспортного 

засобу більше ніж 5 т, але не більше від 20 т 
(зокрема фургони), крім автомобілів-самоскидів, 

призначених для використання на бездоріжжі та 

тракторів 

20.13.68 Напівдорогоцінне • Кварц п'єзоелектричний; каміння дорогоцінне чи 

#, штучне чи реконструйоване, інше, 
необроблене 

20.13.68-00.00 Напівдорогоцінне • Кварц п'єзоелектричний; каміння дорогоцінне чи 

#, штучне чи реконструйоване, інше, 
необроблене 

26.40.51-50.00 Напівдорогоцінне • Каміння дорогоцінне та # для голок 

звукознімачів 

32.12.11 Напівдорогоцінне • Перли культивовані, дорогоцінне чи # каміння, 

зокрема синтетичне чи відновлене, оброблене, 
але незакріплене 

32.12.11-00.00 Напівдорогоцінне • Перли культивовані, дорогоцінне чи # каміння, 

зокрема синтетичне чи відновлене, оброблене, 
але незакріплене 

32.12.12 Напівдорогоцінного • Алмази технічні оброблені; пил і порошок 

природного чи синтетичного дорогоцінного або 

# каміння 

32.12.12-00.00 Напівдорогоцінного • Алмази технічні оброблені; пил і порошок 

природного чи синтетичного дорогоцінного або 

# каміння 

32.12.14 Напівдорогоцінного • Вироби з дорогоцінних металів, інші; вироби з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи # каміння 

32.12.14-00.00 Напівдорогоцінного • Вироби з дорогоцінних металів, інші; вироби з 
природних або культивованих перлів, 

дорогоцінного чи # каміння 

19.10.1 Напівкокс • Кокс і # з кам'яного вугілля, лігніту й торфу; 

вугілля ретортне 

19.10.10 Напівкокс • Кокс і # з кам'яного вугілля, лігніту й торфу; 

вугілля ретортне 

19.10.10-00.00 Напівкокс • Кокс і # з кам'яного вугілля, лігніту й торфу; 

вугілля ретортне 
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23.99.14 Напівколоїдний • Графіт штучний; графіт колоїдний або #; вироби 

з графіту чи інших форм вуглецю як 

напівфабрикати 

23.99.14-00.00 Напівколоїдний • Графіт штучний; графіт колоїдний або #; вироби 

з графіту чи інших форм вуглецю як 

напівфабрикати 

24.41.3 Напівоброблена • Платина необроблена чи #, або як порошок 

24.41.30 Напівоброблена • Платина необроблена чи #, або як порошок 

23.19.1 Напівоброблене • Скло #, інше 

24.41.1 Напівоброблене • Срібло необроблене чи #, або як порошок 

24.41.2 Напівоброблене • Золото необроблене чи #, або як порошок 

24.41.10 Напівоброблене • Срібло необроблене чи #, або як порошок 

24.41.10-50.00 Напівоброблене • Срібло # (зокрема срібло із гальванічним 

покривом із золота чи платини), крім 

необробленого чи як порошок 

24.41.20 Напівоброблене • Золото необроблене чи #, або як порошок 

24.41.20-50.00 Напівоброблене • Золото #, не призначене для карбування монет 
(зокрема золото з гальванічним покривом із 
платини), крім золота необробленого чи як 

порошок 

24.31.20-10.00 Напівоброблених • Бруски та стрижні зі швидкорізальної сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування або обробляння в холодному 

стані, з рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з подальшим 

оброблянням (крім брусків і стрижнів 

спресованих, #, гарячого катання, нерівномірно 

скручених у витки); бруски та стрижні з 
кремніємарганцевої сталі, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані або холоднокатані, зокрема з подальшим 

оброблянням (крім виробів гарячекатаних, 

гарячеволочильних або екструдованих, 

плакованих, напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених у витки) 

24.31.20-10.00 Напівоброблених • Бруски та стрижні зі швидкорізальної сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування або обробляння в холодному 

стані, з рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з подальшим 

оброблянням (крім брусків і стрижнів 

спресованих, напівоброблених, гарячого 

катання, нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої сталі, 
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винятково холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані або 

холоднокатані, зокрема з подальшим 

оброблянням (крім виробів гарячекатаних, 

гарячеволочильних або екструдованих, 

плакованих, #, виробів пласкокатаних, брусків і 
стрижнів гарячекатаних, нерівномірно 

скручених у витки) 

24.31.20-20.00 Напівоброблених • Бруски та стрижні з часткою вуглецю 0,9мас. %, 

але не більше від 1,15мас. %, хрому 0,5мас. %, 

але не більше від 2мас. %, і молібдену не більше 
ніж 0,5мас. %, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування), крім 

виробів # або пласкокатаних, брусків або 

стрижнів гарячекатаних, нерівномірно 

скручених у витки 

24.31.20-30.00 Напівоброблених • Бруски та стрижні з інструментальної сталі, 
винятково холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані (наприклад, 

холодного витягування), крім виробів # або 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених у витки 

24.41.4 Напівоброблені • Метали недорогоцінні чи срібло, плаковані 
золотом, #, без подальшого обробляння 

24.41.5 Напівоброблені • Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, 

недорогоцінні метали, срібло та золото, 

плаковані платиною, #, без подальшого 

обробляння 

24.41.30-50.00 Напівоброблені • Платина, паладій, родій, іридій, осмій і рутеній # 

(крім необроблених або як порошок) 

24.41.40 Напівоброблені • Метали недорогоцінні чи срібло, плаковані 
золотом, #, без подальшого обробляння 

24.41.40-00.00 Напівоброблені • Метали недорогоцінні чи срібло, плаковані 
золотом, #, без подальшого обробляння 

24.41.50 Напівоброблені • Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, 

недорогоцінні метали, срібло та золото, 

плаковані платиною, #, без подальшого 

обробляння 

24.41.50-30.00 Напівоброблені • Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, #, без 
подальшого обробляння 

24.41.50-50.00 Напівоброблені • Метали недорогоцінні, срібло та золото, 

плаковані платиною, #, без подальшого 

обробляння 

10.61.1 Напівобрушений • Рис # чи повністю обрушений, або лущений чи 
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дроблений 

10.61.12-30.00 Напівобрушений • Рис # чи повністю обрушений (вибілений) 

(зокрема рис камоліно) 

10.61.12 Напівобрушений • Рис # чи повністю обрушений, або дроблений 

28.30.7 Напівпричепи • Причепи та # із самозавантаженням або 

саморозвантаженням сільськогосподарські 

28.30.70 Напівпричепи • Причепи та # із самозавантаженням або 

саморозвантаженням сільськогосподарські 

28.30.70-00.00 Напівпричепи • Причепи та # із самозавантаженням або 

саморозвантаженням сільськогосподарські 

29 Напівпричепи   Засоби транспортні моторні (крім мотоциклів), 

причепи та # 

29.2 Напівпричепи • Кузови моторних транспортних засобів; причепи 

та # 

29.20 Напівпричепи • Кузови моторних транспортних засобів; причепи 

та # 

29.20.2 Напівпричепи • Причепи та #; контейнери 

29.20.22 Напівпричепи • Причепи та # типу будиночків для проживання 

та автотуризму 

29.20.22-10.00 Напівпричепи • Причепи та # типу будиночків, масою не більше 
ніж 750 кг (зокрема складаних) 

29.20.22-30.00 Напівпричепи • Причепи та # типу будиночків, масою більше 
ніж 750 кг, але не більше від 3500 кг (крім 

складаних) 

29.20.22-50.00 Напівпричепи • Причепи та # типу будиночків, масою більше 
ніж 3500 кг 

29.20.23 Напівпричепи • Причепи та #, інші 

29.20.23-00.00 Напівпричепи • Причепи та #, інші 

28.30.23-90.00 Напівпричепів • Трактори нові (крім сільськогосподарських і 
лісогосподарських колісних, керованих 

людиною, що йде поруч, тягачів колісних для #, 

тягачів, використовуваних на залізничних 

платформах) 

29.10.43 Напівпричепів • Тягачі дорожні до # 

29.10.43-00.00 Напівпричепів • Тягачі дорожні до # 

29.20.3 Напівпричепів • Частини причепів, # та інших транспортних 

засобів, що не мають механічного 

урухомлювача/привода для руху 

29.20.9 Напівпричепів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кузовів моторних транспортних засобів, 
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причепів і # 

29.20.30 Напівпричепів • Частини причепів, # та інших транспортних 

засобів, що не мають механічного 

урухомлювача/привода для руху 

29.20.30-30.00 Напівпричепів • Шасі причепів, # та інших транспортних засобів, 

що не мають механічного 

урухомлювача/привода для руху 

29.20.30-50.00 Напівпричепів • Кузови причепів, # та інших транспортних 

засобів, що не мають механічного 

урухомлювача/привода для руху 

29.20.30-70.00 Напівпричепів • Мости причепів, # та інших транспортних 

засобів, що не мають механічного 

урухомлювача/привода для руху 

29.20.30-90.00 Напівпричепів • Частини причепів, # та інших транспортних 

засобів, що не мають механічного 

урухомлювача/привода для руху (крім шасі, 
кузовів, мостів) 

29.20.99 Напівпричепів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кузовів моторних транспортних засобів, 

причепів і # 

29.20.99-00.00 Напівпричепів • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

кузовів моторних транспортних засобів, 

причепів і # 

27.11.50-23.00 Напівпровідники • # полікристалічні 

27.11.50-70.00 Напівпровідників • Перетворювачі статичні (крім полікристалічних 

#, перетворювачів до зварювального 

устатковання без зварювальних головок або 

приладдя, пристроїв для заряджання 

акумуляторів, випрямлячів, інверторів) 

26.11.22-60.00 Напівпровідникових • Пристрої напівпровідникові, інші (крім # 

фоточутливих пристроїв, фотогальванічних 

елементів, тиристорів, діодних тиристорів, 

триодних тиристорів, транзисторів і 
світловипромінювальних діодів) 

26.11.40-70.00 Напівпровідникових • Частини діодів, транзисторів і подібних # 

пристроїв, фоточутливих напівпровідникових 

пристроїв і фотогальванічних елементів, 

світловипромінювальних діодів і 
п'єзоелектричних складених кристалів 

26.11.40-70.00 Напівпровідникових • Частини діодів, транзисторів і подібних 

напівпровідникових пристроїв, фоточутливих # 

пристроїв і фотогальванічних елементів, 

світловипромінювальних діодів і 
п'єзоелектричних складених кристалів 
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26.51.45-20.00 Напівпровідникових • Прилади й апаратура для вимірювання чи 

перевіряння # пластин і пристроїв 

28.41.11-80.00 Напівпровідникових • Верстати для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових процесів, для 

виробництва # приладів або електронних 

інтегрованих схем 

28.49.21-40.00 Напівпровідникових • Пристрої для кріплення інструментів, головки 

саморозкривальні та кріплення деталей, 

використовувані лише чи переважно для 

виробництва # зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і дисплеїв з пласким екраном 

28.49.21-40.00 Напівпровідникових • Пристрої для кріплення інструментів, головки 

саморозкривальні та кріплення деталей, 

використовувані лише чи переважно для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, # приладів, електронних інтегрованих 

схем і дисплеїв з пласким екраном 

28.99.2 Напівпровідникових • Машини й апарати, призначені для виробництва 

# зливків або пластин, напівпровідникових 

приладів, електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 

28.99.2 Напівпровідникових • Машини й апарати, призначені для виробництва 

напівпровідникових зливків або пластин, # 

приладів, електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 

28.99.5 Напівпровідникових • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва # зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв; частини 

інших машин і устатковання спеціальної 
призначеності 

28.99.5 Напівпровідникових • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, # приладів, електронних інтегрованих 

схем і пласких дисплеїв: частини інших машин і 
устатковання спеціальної призначеності 

28.99.20 Напівпровідникових • Машини й апарати, призначені для виробництва 

# зливків або пластин, напівпровідникових 

приладів, електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 

28.99.20 Напівпровідникових • Машини й апарати, призначені для виробництва 

напівпровідникових зливків або пластин, # 

приладів, електронних інтегрованих схем і 
пласких дисплеїв 
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28.99.20-20.00 Напівпровідникових • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва # зливків або 

пластин 

28.99.20-40.00 Напівпровідникових • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва # приладів або 

електронних інтегрованих схем (крім верстатів 

для обробляння будь-яких матеріалів 

видаленням частини матеріалу, що працюють з 
використанням ультразвукових процесів) 

28.99.39-45.00 Напівпровідникових • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва чи ремонтування 

масок і фотошаблонів; складання # приладів або 

електронних інтегрованих схем; підіймання, 

переміщення, завантаження, розвантаження 

зливків, пластин, напівпровідникових приладів, 

електронних інтегрованих схем і дисплеїв з 
пласким екраном 

28.99.39-45.00 Напівпровідникових • Машини й апарати, використовувані лише чи 

переважно для виробництва чи ремонтування 

масок і фотошаблонів; складання 

напівпровідникових приладів або електронних 

інтегрованих схем; підіймання, переміщення, 

завантаження, розвантаження зливків, пластин, # 

приладів, електронних інтегрованих схем і 
дисплеїв з пласким екраном 

28.99.51 Напівпровідникових • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва # зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.51 Напівпровідникових • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, # приладів, електронних інтегрованих 

схем і пласких дисплеїв 

28.99.51-00.00 Напівпровідникових • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва # зливків або пластин, 

напівпровідникових приладів, електронних 

інтегрованих схем і пласких дисплеїв 

28.99.51-00.00 Напівпровідникових • Частини машин і апаратів, призначених для 

виробництва напівпровідникових зливків або 

пластин, # приладів, електронних інтегрованих 

схем і пласких дисплеїв 

26.11.21-20.00 Напівпровідникові • Діоди # 

26.11.21-80.00 Напівпровідникові • Тиристори #, діодні тиристори, триодні 
тиристори 

26.11.22 Напівпровідникові • Пристрої #; діоди світловипромінювальні; 
кристали п'єзоелектричні складені; їхні частини 
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26.11.22-20.00 Напівпровідникові • Діоди # світловипромінювальні 

26.11.22-40.00 Напівпровідникові • Пристрої # фоточутливі; елементи 

фотогальванічні, фотодіоди, фототранзистори та 
подібні вироби 

26.11.22-60.00 Напівпровідникові • Пристрої #, інші (крім напівпровідникових 

фоточутливих пристроїв, фотогальванічних 

елементів, тиристорів, діодних тиристорів, 

триодних тиристорів, транзисторів і 
світловипромінювальних діодів) 

26.20.22 Напівпровідникові • Пристрої запам'ятовувальні # енергонезалежні 

26.20.22-00.00 Напівпровідникові • Пристрої запам'ятовувальні # енергонезалежні 

10.31.11-30.00 Напівсмажена • Картопля, приготована чи законсервована, 
заморожена (зокрема картопля, смажена або # в 

олії й потім заморожена), крім обробленої з 
використанням оцту чи оцтової кислоти 

10.11.11-40.00 Напівтушах • Яловичина та телятина, свіжа чи охолоджена, у 

тушах, # і чвертках 

10.11.12-30.00 Напівтушах • Свинина, свіжа чи охолоджена, у тушах і # 

(зокрема пересипана сіллю для тимчасового 

зберігання) 

10.11.12-90.00 Напівтушах • Свинина, свіжа чи охолоджена (зокрема 
пересипана сіллю для тимчасового зберігання), 

крім свинини у тушах і #, окостів, лопаток і їхніх 

відрубів 

10.71.12 Напівфабрикати • Вироби кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання; вироби кондитерські з 
кремом і начинками та їх # 

10.71.12-00.20 Напівфабрикати • Вироби кондитерські та кулінарні, борошняні, 
високого ступеня готовності та тістові, зокрема 
швидкозаморожені # 

14.19.41 Напівфабрикати • Форми капелюшні, заготівки та ковпаки для 

капелюхів, пласкі та циліндричні, з фетру, # 

капелюшні, плетені чи виготовлені сполученням 

смужок з будь-якого матеріалу 

14.19.41-50.00 Напівфабрикати • # капелюшні, плетені чи виготовлені 
сполученням смужок з будь-якого матеріалу 

(несформовані, без полів/крис, без підкладки чи 

оздоблення) 

23.99.14 Напівфабрикати • Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм 

вуглецю як # 

23.99.14-00.00 Напівфабрикати • Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм 
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вуглецю як # 

24.10.21 Напівфабрикати • Сталь нелегована у зливках чи інших первинних 

формах і # з нелегованої сталі 

24.10.21-10.00 Напівфабрикати • # пласкої форми з нелегованої сталі 

24.10.21-21.00 Напівфабрикати • Зливки, інші первинні форми та довгасті # для 

безшовних труб з нелегованої сталі 

24.10.21-22.00 Напівфабрикати • Зливки, первинні форми та довгасті #, зокрема 
заготівки, з нелегованої сталі, інші 

24.10.22 Напівфабрикати • Сталь нержавка, у зливках чи інших первинних 

формах і # з нержавкої сталі 

24.10.22-10.00 Напівфабрикати • # пласкої форми з нержавкої сталі 

24.10.22-21.00 Напівфабрикати • Зливки, інші первинні форми та довгасті # для 

безшовних труб з нержавкої сталі 

24.10.22-22.00 Напівфабрикати • Зливки, первинні форми та довгасті #, зокрема 
заготівки, з нержавкої сталі, інші 

24.10.23 Напівфабрикати • Сталь легована інша у зливках чи інших 

первинних формах та # з іншої легованої сталі 

24.10.23-10.00 Напівфабрикати • # пласкої форми з іншої легованої сталі 

24.10.23-21.00 Напівфабрикати • Зливки, інші первинні форми та довгасті # для 

безшовних труб з іншої легованої сталі 

24.10.23-22.00 Напівфабрикати • Зливки, первинні форми й довгасті #, зокрема 
заготівки, з іншої легованої сталі, інші 

24.42.2 Напівфабрикати • # з алюмінію та алюмінієвих сплавів 

24.43.2 Напівфабрикати • # зі свинцю, цинку і олова та їх сплави 

24.44.2 Напівфабрикати • # з міді та мідних сплавів 

24.45.2 Напівфабрикати • # з нікелю чи нікелевих сплавів 

17.11.14 Напівхімічна • Маса деревинна механічна; маса деревинна #; 

маса з іншого волокнистого целюлозного 

матеріалу, ніж деревний 

17.11.14-00.00 Напівхімічна • Маса деревинна механічна; маса деревинна #; 

маса з іншого волокнистого целюлозного 

матеріалу, ніж деревний 

17.12.33 Напівхімічний • Папір # для гофрування 

17.12.33-00.00 Напівхімічний • Папір # для гофрування 

11.03.1 Напій • Напої інші, отримані бродінням (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), медовий #); напої 
змішані з умістом алкоголю 

11.03.10 Напій • Напої інші, отримані бродінням (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), медовий #); напої 
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змішані з умістом алкоголю 

11.03.10-00.00 Напій • Напої інші, отримані бродінням (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), медовий #); напої 
змішані з умістом алкоголю 

28.29.2 Наповнювання • Устатковання для миття, #, пакування та 

обгортання пляшок або іншої тари; 

вогнегасники, пульверизатори, машини 

пароструминні та піскоструминні; прокладки 

28.29.21 Наповнювання • Устатковання для миття, #, пакування та 

обгортання пляшок або іншої тари 

28.29.21-50.00 Наповнювання • Устатковання для #, закривання, закупорювання, 

закорковування та наклеювання етикеток 

пляшок, банок, ящиків, мішків чи іншої тари, 

устатковання для газування напоїв 

28.29.21-80.00 Наповнювання • Устатковання для пакування та загортання 

товарів (крім призначеного для #, закривання, 

закупорювання, наклеювання етикеток і 
закорковування пляшок, банок, ящиків, мішків 

або іншої тари) 

28.29.85 Наповнювання • Частини посудомийних машин і машин для 

миття, #, пакування та загортання 

28.29.85-20.00 Наповнювання • Частини машин для миття, #, пакування та 

загортання 

23.99.13-10.00 Наповнювача • Суміші бітумінозні на основі природного та 
штучного # й бітуму чи природного асфальту як 

зв'язувальної речовини 

23.99.13-20.00 Наповнювачі • #, попередньо оброблені бітумом 

11 Напої • # 

11.0 Напої • # 

11.01 Напої • # алкогольні, дистильовані 

11.01.1 Напої • # алкогольні, дистильовані 

11.01.10 Напої • # алкогольні, дистильовані 

11.01.10-20.00 Напої • # спиртні, одержані дистиляцією виноградного 

вина чи виноградних вичавок 

11.01.10-40.00 Напої • Ром та інші спиртні #, одержані дистиляцією 

ферментованих цукрових або тростинних 

продуктів 

11.01.10-65.00 Напої • # спиртні, дистильовані з плодів (крім лікерів, 

джину, ялівцевої настоянки; виноградного вина 
чи виноградних вичавків) 

11.01.10-80.00 Напої • Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, лікери 
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та інші спиртовмісні # (крім спиртних 

дистильованих напоїв, з виноградного вина, 

виноградних вичавків або плодів чи віскі, рому, 

тафії, джину та ялівцевої настоянки, спиртних 

напоїв, дистильованих з плодів) 

11.03.1 Напої • # інші, отримані бродінням (наприклад, сидр, 

грушевий сидр (перрі), медовий напій); напої 
змішані з умістом алкоголю 

11.03.1 Напої • Напої інші, отримані бродінням (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), медовий напій); # 

змішані з умістом алкоголю 

11.03.10 Напої • # інші, отримані бродінням (наприклад, сидр, 

грушевий сидр (перрі), медовий напій); напої 
змішані з умістом алкоголю 

11.03.10 Напої • Напої інші, отримані бродінням (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), медовий напій); # 

змішані з умістом алкоголю 

11.03.10-00.00 Напої • # інші, отримані бродінням (наприклад, сидр, 

грушевий сидр (перрі), медовий напій); напої 
змішані з умістом алкоголю 

11.03.10-00.00 Напої • Напої інші, отримані бродінням (наприклад, 

сидр, грушевий сидр (перрі), медовий напій); # 

змішані з умістом алкоголю 

11.04 Напої • #, отримані бродінням, недистильовані, інші 

11.07 Напої • # безалкогольні; мінеральні води та інші води у 

пляшках 

11.07.1 Напої • Води мінеральні та безалкогольні # 

11.07.19 Напої • # безалкогольні, інші 

11.07.19-50 Напої • # безалкогольні без умісту молочного жиру 

(крім підсолоджених чи непідсолоджених 

мінеральних, газованих чи ароматизованих вод) 

11.07.19-50.00 Напої • # безалкогольні, інші, без умісту молочного 

жиру 

11.07.19-70.00 Напої • # безалкогольні, з умістом молочного жиру 

20.14.75 Напої • Спирт етиловий та # спиртні денатуровані, інші, 
будь-якої міцності 

20.14.75-00.00 Напої • Спирт етиловий та # спиртні денатуровані інші 
будь-якої міцності 

25.92.11-35.00 Напої • Тара для консервування харчових продуктів і 
напоїв, із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 

л, на # 

10.82.22-80.00 Напоїв • Вироби готові, з умістом какао-продуктів, для 
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приготування # 

10.82.22-90.00 Напоїв • Продукти харчові, з умістом какао-продуктів 

(крім тертого какао, какао-масла, какао-

порошку, виробів у блоках, плитках, брусках, 

рідинних, пастоподібних, у порошку, у 

гранулах, в інших нетарних формах, у 

пакованнях не менше ніж 2 кг, виробів для 

приготування #, шоколадних паст) 

11.01.9 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

дистильованих алкогольних # 

11.01.99 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

дистильованих алкогольних # 

11.01.99-00.00 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

дистильованих алкогольних # 

11.04.9 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших недистильованих #, отриманих бродінням 

11.04.99 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших недистильованих #, отриманих бродінням 

11.04.99-00.00 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших недистильованих #, отриманих бродінням 

11.07.9 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мінеральних вод і безалкогольних # 

11.07.99 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мінеральних вод і безалкогольних # 

11.07.99-00.00 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

мінеральних вод і безалкогольних # 

20.53.10-75.00 Напоїв • Суміші запашних речовин, що їх 

використовують у харчовій промисловості чи 

для виробництва # 

20.53.10-79.00 Напоїв • Суміші запашних речовин (крім тих, що їх 

використовують у харчовій промисловості чи 

для виробництва #) 

23.13.11-40.00 Напоїв • Пляшки для # і харчових продуктів номінальною 

місткістю менше ніж 2,5 л з безбарвного скла 
(крім пляшок, частково виготовлених зі шкіри 

або покритих шкірою, пляшечок дитячих із 
сосками) 

23.13.11-50.00 Напоїв • Пляшки для # і харчових продуктів номінальною 

місткістю менше ніж 2,5 л з незабарвленого скла 

(крім пляшок, частково виготовлених зі шкіри 

або покритих шкірою, пляшечок дитячих із 
сосками) 

23.13.11-60.00 Напоїв • Вмістини скляні для # і харчових продуктів 
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номінальною місткістю менше ніж 2,5 л (крім 

пляшок, частково виготовлених зі шкіри або 

покритих шкірою, скловиробів побутової 
призначеності, колб і посудин вакуумних) 

23.13.11-80.00 Напоїв • Вмістини скляні номінальною місткістю менше 

ніж 2,5 л для транспортування чи пакування 

товарів (крім призначених для # і харчових 

продуктів, фармацевтичних препаратів, умістин, 

вироблених зі скляного тюбінгу) 

25.92.11-33.00 Напоїв • Тара для консервування харчових продуктів і #, 

із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, на 
харчові продукти 

25.92.11-35.00 Напоїв • Тара для консервування харчових продуктів і #, 

із заліза чи сталі, місткістю менше ніж 50 л, на 
напої 

25.92.11-50.00 Напоїв • Тара, крім призначеної для консервування 

харчових продуктів і #, із заліза чи сталі, 
місткістю менше ніж 50 л 

25.99.12-70.00 Напоїв • Пристрої механічні ручного керування, масою 

не більше ніж 10 кг для приготування, 

обробляння чи подавання харчових продуктів і # 

28.29.12-50.00 Напоїв • Устаткований й апарати для фільтрування чи 

очищування # (крім води) 

28.29.12-70.00 Напоїв • Устатковання й апарати для відокремлювання 

твердих частинок від рідин або очищування 

рідин (крім призначених для води та #, 

центрифуг і відцентрових сушарок, мастильних 

або паливних фільтрів до двигунів внутрішнього 

згоряння) 

28.29.21-50.00 Напоїв • Устатковання для наповнювання, закривання, 

закупорювання, закорковування та наклеювання 

етикеток пляшок, банок, ящиків, мішків чи 

іншої тари, устатковання для газування # 

28.93 Напоїв • Машини й устатковання для виробництва 

харчових продуктів і #, для переробляння 

тютюну 

28.93.1 Напоїв • Машини й устаткований для виробництва 

харчових продуктів і #, для переробляння 

тютюну, крім частин до них 

28.93.3 Напоїв • Частини машин і устатковання для виробництва 

харчових продуктів і #, для переробляння 

тютюну 

28.93.9 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і устатковання для виробництва харчових 

продуктів і #, для переробляння тютюну 
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28.93.14 Напоїв • Машини й устатковання для виробництва вина, 

сидру, фруктових соків або подібних # 

28.93.14-00.00 Напоїв • Машини й устатковання для виробництва вина, 

сидру, фруктових соків або подібних # 

28.93.15-60.00 Напоїв • Перколятори та інші апарати для приготування 

кави й інших гарячих #, непобутові 

28.93.17 Напоїв • Машини й устатковання для промислового 

переробляння чи виготовляння харчових 

продуктів і # (зокрема жирів та олій), н. в. і. у. 

28.93.17-70.00 Напоїв • Машини й устатковання для переробляння чи 

виготовляння харчових продуктів і #, н. в. і. у. 

28.93.31 Напоїв • Частини машин і устатковання для виробництва 

# 

28.93.31-00.00 Напоїв • Частини машин і устатковання для виробництва 

# 

28.93.99 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і устатковання для виробництва харчових 

продуктів і #, для переробляння тютюну 

28.93.99-00.00 Напоїв • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

машин і устатковання для виробництва харчових 

продуктів і #, для переробляння тютюну 

33.12.25 Напоїв • Ремонтування та технічне обслуговування 

машин для виробництва харчових продуктів і #, 

для переробляння тютюну 

33.12.25-00.00 Напоїв • Ремонтування та технічне обслуговування 

машин для виробництва харчових продуктів і #, 

для переробляння тютюну 

33.20.35 Напоїв • Монтування промислових машин і устатковання 

для виробництва харчових продуктів і #, для 

переробляння тютюну 

33.20.35-00.00 Напоїв • Монтування промислових машин і устатковання 

для виробництва харчових продуктів і #, для 

переробляння тютюну 

26.51.43-30.00 Напруги • Прилади та апаратура електронні для 

вимірювання чи контролювання #, струму, 

опору або потужності, без записувального 

пристрою (крім мультиметрів, осцилоскопів і 
осцилографів) 

26.51.43-59.00 Напруги • Прилади й апаратура неелектронні для 

вимірювання чи контролювання #, струму, 

опору або потужності, без записувального 

пристрою (крім мультиметрів, вольтметрів) 

26.60.11-70.00 Напруги • Генератори рентгенівських променів, генератори 
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високої #, зокрема частини до виробів 

підкатегорії 26.60.11 

27.12.10-40.00 Напруги • Блискавковідводи, обмежувачі # та пристрої 
захисту від піків електроживлення на напругу 

більше ніж 1 кВ 

27.12.1 Напругу • Апаратура електрична для комутації чи захисту 

електричних кіл на # більше ніж 1000 В 

27.12.2 Напругу • Апаратура електрична для комутації чи захисту 

електричних кіл, на # не більше ніж 1000 В 

27.12.10 Напругу • Апаратура електрична для комутації чи захисту 

електричних кіл на # більше ніж 1000 В 

27.12.10-10.00 Напругу • Запобіжники плавкі на # більше ніж 1 кВ 

27.12.10-40.00 Напругу • Блискавковідводи, обмежувачі напруги та 
пристрої захисту від піків електроживлення на # 

більше ніж 1 кВ 

27.12.10-90.00 Напругу • Апаратура, інша, для комутації електричних кіл 

на # більше ніж 1 кВ 

27.12.21 Напругу • Запобіжники плавкі на # не більше ніж 1000 В 

27.12.21-30.00 Напругу • Запобіжники плавкі на # не більше ніж 1000 В і 
силу струму не більше ніж 10 А 

27.12.21-50.00 Напругу • Запобіжники плавкі на # не більше ніж 1000 В і 
силу струму більше ніж 10 А, але не більше від 

63 А 

27.12.21-70.00 Напругу • Запобіжники плавкі на # не більше ніж 1000 В і 
силу струму більше ніж 63 А 

27.12.22 Напругу • Вимикачі автоматичні на # не більше ніж 1000 В 

27.12.22-30.00 Напругу • Вимикачі автоматичні на # не більше ніж 1000 В 

і силу струму не більше ніж 63 А 

27.12.22-50.00 Напругу • Вимикачі автоматичні на # не більше ніж 1000 В 

і силу струму більше ніж 63 А 

27.12.23 Напругу • Апаратура для захисту електричних кіл, на # не 

більше ніж 1000 В, н. в. і. у. 

27.12.23-30.00 Напругу • Апаратура для захисту електричних кіл (крім 

запобіжників плавких і вимикачів 

автоматичних) на # не більше ніж 1000 В і силу 

струму не більше ніж 16 А 

27.12.23-50.00 Напругу • Апаратура для захисту електричних кіл (крім 

плавких запобіжників і автоматичних 

вимикачів) на # не більше ніж 1000 В і силу 

струму більше ніж 16 А, але не більше від 125 А 

27.12.23-70.00 Напругу • Апаратура для захисту електричних кіл (крім 



стор. 1743 з 1807  

плавких запобіжників і автоматичних 

вимикачів) на # не більше ніж 1000 В і силу 

струму більше ніж 125 А 

27.12.24 Напругу • Реле на # не більше ніж 1000 В 

27.12.24-33.00 Напругу • Реле на # не більше ніж 60 В і силу струму не 

більше ніж 2 А 

27.12.24-35.00 Напругу • Реле на # не більше ніж 60 В і силу струму 

більше ніж 2 А 

27.12.24-50.00 Напругу • Реле на # більше ніж 60 В, але не більше від 1 кВ 

27.12.31 Напругу • Пульти, панелі та інші основи, обладнані 
електричними пристроями для комутації чи 

захисту на # не більше ніж 1000 В 

27.12.31-30.00 Напругу • Панелі з числовим програмним керуванням, до 

складу яких входить автоматичний пристрій 

обробляння інформації, на # не більше ніж 1 кВ 

27.12.31-50.00 Напругу • Контролери програмованих запам'ятовувальних 

пристроїв на # не більше ніж 1 кВ 

27.12.31-70.00 Напругу • Основи інші, для керування та розподіляння 

електроенергії на # не більше ніж 1 кВ 

27.12.32 Напругу • Пульти, панелі та інші основи, обладнані 
електричними пристроями для комутації чи 

захисту на # більше ніж 1000 В 

27.12.32-03.00 Напругу • Панелі з числовим програмним керуванням на # 

більше ніж 1 кВ, але не більше від 72,5 кВ 

27.12.32-05.00 Напругу • Панелі з числовим програмним керуванням на # 

більше ніж 72,5 кВ 

27.32.13 Напругу • Провідники електричні, інші, на # не більше ніж 

1000 В 

27.32.13-40.00 Напругу • Провідники електричні, інші, на # не більше ніж 

1000 В, оснащені з'єднувальними деталями 

27.32.13-80.00 Напругу • Провідники електричні, інші, на # не більше ніж 

1000 В, не оснащені з'єднувальними деталями 

27.32.14 Напругу • Провідники електричні, інші, на # більше ніж 

1000 В 

27.32.14-00.00 Напругу • Провідники електричні, інші, на # більше ніж 

1000 В 

27.33.11 Напругу • Перемикачі на # не більше ніж 1000 В 

27.33.11-00.00 Напругу • Перемикачі на # не більше ніж 1000 В 

27.33.12 Напругу • Патрони до ламп на # не більше ніж 1000 В 

27.33.12-00.00 Напругу • Патрони до ламп на # не більше ніж 1000 В 
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27.33.13-10.00 Напругу • Штепселі та розетки на # не більше ніж 1 кВ для 

коаксіальних кабелів 

27.33.13-30.00 Напругу • Штепселі та розетки на # не більше ніж 1 кВ для 

друкованих схем 

27.33.13-50.00 Напругу • Штепселі та розетки на # не більше ніж 1 кВ 

(крім призначених для коаксіальних кабелів і 
друкованих схем) 

27.33.13-60.00 Напругу • Елементи попередньоскладені для електричних 

кіл на # не більше ніж 1 кВ 

27.33.13-70.00 Напругу • З'єднувачі та контактні елементи для проводів і 
кабелів на # не більше ніж 1 кВ 

27.33.13-80.00 Напругу • Пристрої інші, для з'єднань з електричними 

колами чи всередині електричних кіл на # не 
більше ніж 1 кВ 

27.40.12-93.00 Напругу • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою на # 

більше ніж 100 В (крім ультрафіолетових та 

інфрачервоних ламп, ламп до мотоциклів і 
автомобілів) 

27.40.12-95.00 Напругу • Лампи галогенні з вольфрамовою ниткою на # 

не більше ніж 100 В (крім ультрафіолетових та 
інфрачервоних ламп, ламп до мотоциклів і 
автомобілів) 

27.40.13 Напругу • Лампи розжарювання потужністю не більше ніж 

200 Вт та на # більше ніж 100 В, н. в. і. у. 

27.40.13-00.00 Напругу • Лампи розжарювання потужністю не більше ніж 

200 Вт та на # більше ніж 100 В, н. в. і. у. 

26.51.11 Напрямку • Компаси для визначання #; прилади та 

інструменти навігаційні інші 

26.51.11-20.00 Напрямку • Компаси для визначання # (зокрема магнітні, 
гіроскопічні, нактоузні та для визначання 

положення) 

10.31.12 Нарізана • Картопля, засушена, ціла чи # скибками, але не 

піддана подальшому приготуванню 

10.31.12-00.00 Нарізана • Картопля, засушена, ціла чи # скибками, але не 

піддана подальшому приготуванню 

22.29.22-30.00 Нарізання • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка та інші 
пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з 
подальшим обробленням, обробленням поверхні 
чи надання форми внаслідок #, крім згорнених у 

рулони, завширшки не більше ніж 20 см, 

прямокутних і квадратних 

28.24.11-15.00 Нарізання • Дрилі ручні електропневматичні (зокрема 
верстати свердлильні, для # нарізі, для 
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розгортання отворів, бурильні молотки та 

перфоратори) 

28.96.10-95.00 Нарізання • Машини для #, розколювання та обдирання для 

обробляння ґуми чи пластмас або для 

виробництва виробів із цих матеріалів 

28.41.34-50.00 Нарізенакочувальних • Верстати для виготовляння виробів з дроту (крім 

верстатів для волочіння та # верстатів) 

28.41.34-30.00 Нарізенакочувальні • Верстати # для обробляння металу, 

металокераміки та керметів 

25.73.30-53.00 Нарізі • Інструменти для свердління чи інструменти для 

нарізування # ручні (крім змінних інструментів, 

призначених для використання в ручних 

інструментах, механічних інструментах або з 
механічним урухомлювачем/приводом, 

пневматичних інструментах або ручних 

інструментах з умонтованим мотором) 

28.24.11-15.00 Нарізі • Дрилі ручні електропневматичні (зокрема 
верстати свердлильні, для нарізання #, для 

розгортання отворів, бурильні молотки та 

перфоратори) 

28.41.22 Нарізі • Верстати для свердління, розточування, 

фрезерування металу, верстати для нарізування 

зовнішньої чи внутрішньої #, н. в. і. у. 

28.41.22-33.00 Нарізі • Верстати агрегатні з лінійним переміщенням для 

обробляння металу свердлінням, розточуванням, 

фрезеруванням, нарізуванням зовнішньої чи 

внутрішньої # 

28.41.22-80.00 Нарізі • Верстати для нарізування зовнішньої чи 

внутрішньої # для обробляння металу (крім 

свердлильних верстатів) 

25.40.12-50.00 Нарізним • Дробовики-рушниці, ґвинтівки, карабіни та 
зброя, яку заряджають з дула (зокрема рушниці 
для полювання на качок (рушниці для 

плоскодонок), комбіновані рушниці з 
взаємозамінним гладким і # стволом, зброя 

спортивна, виконана у формі палиці), крім 

військової вогнепальної зброї 

24.20.40-30.00 Нарізні • Коліна, вузли, муфти, втулки та інші фітинги # 

для труб і трубок зі сталі (крім виливаних 

фітингів) 

25.94.11 Нарізні • Засоби кріпильні # із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.94.11-90.00 Нарізні • Вироби #, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.94.13 Нарізні • Засоби кріпильні ненарізні та #, з міді 
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25.94.13-70.00 Нарізні • Вироби # з міді, н. в. і. у. 

25.73.30-53.00 Нарізування • Інструменти для свердління чи інструменти для 

# нарізі ручні (крім змінних інструментів, 

призначених для використання в ручних 

інструментах, механічних інструментах або з 
механічним урухомлювачем/приводом, 

пневматичних інструментах або ручних 

інструментах з умонтованим мотором) 

28.41.22 Нарізування • Верстати для свердління, розточування, 

фрезерування металу; верстати для # зовнішньої 
чи внутрішньої нарізі, н. в. і. у. 

28.41.22-80.00 Нарізування • Верстати для # зовнішньої чи внутрішньої нарізі 
для обробляння металу (крім свердлильних 

верстатів) 

28.41.22-33.00 Нарізуванням • Верстати агрегатні з лінійним переміщенням для 

обробляння металу свердлінням, розточуванням, 

фрезеруванням, # зовнішньої чи внутрішньої 
нарізі 

23.19.22 Наручних • Скло для настінних і # годинників та окулярів, 

оптично не оброблене, порожнисті сфери та їхні 
сегменти для виготовлення такого скла 

23.19.22-00.00 Наручних • Скло для настінних і # годинників та окулярів, 

оптично не оброблене, порожнисті сфери та їхні 
сегменти для виготовлення такого скла 

25.93.16-80.00 Наручних • Пружини з міді (зокрема пружини зі сплавів 

міді), крім пружин до настінних і # годинників 

26.52.11 Наручні • Годинники #, кишенькові, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних металів або з 
металів, плакованих дорогоцінними металами 

26.52.11-00.00 Наручні • Годинники #, кишенькові, з корпусами, 

виробленими з дорогоцінних металів або з 
металів, плакованих дорогоцінними металами 

26.52.12 Наручні • Годинники інші, #, кишенькові чи інші, зокрема 
секундоміри 

26.52.12-00.00 Наручні • Годинники інші, #, кишенькові чи інші, зокрема 
секундоміри 

25.73.60-90.00 Насадки • Пластини, держаки, # до інструментів, не 

змонтовані, зі спеченого карбіду металу чи 

металокераміки (крім різальних багатогранних 

пластин) 

32.99.52 Насадки • Гребінці, заколки на волосся та подібні вироби; 

шпильки на волосся; бігуді; аерозолі ароматичні 
та їхні # та головки 
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32.99.52-80.00 Насадки • Пульверизатори парфумно-косметичні та 

подібні туалетні пульверизатори, їхні # та 
головки (крім окремо постачаних резервуарів до 

парфумно-косметичних пульверизаторів, 

ґумових натискних клапанів) 

25.73.40-67.00 Насадні • Фрези для обробляння металу з робочою 

частиною іншою, ніж зі спеченого карбіду 

металу (зокрема #), крім фрез типу хвостових 

10.39.23-90.00 Насіння • Горіхи, приготовані чи законсервовані (крім 

арахісу), інше # та суміші (крім законсервованих 

з доданням оцту чи оцтової кислоти, 

заморожених, пюре й паст, законсервованих з 
доданням цукру) 

10.41.4 Насіння • Макуха та інші тверді відходи й залишки олій і 
рослинних жирів; борошно та крупка з # чи 

плодів олійних культур 

10.41.41-50.00 Насіння • Макуха та інші тверді відходи й залишки, 

утворені після екстрагування олії та жирів з # 

соняшнику 

10.41.41-70.00 Насіння • Макуха та інші тверді відходи й залишки, 

утворені після екстрагування олії та жирів з # 

ріпаку чи кользи 

10.41.41-90.00 Насіння • Макуха та інші тверді відходи й залишки, 

утворені після екстрагування олії та жирів з 
інших рослин (зокрема з # бавовнику, насіння 

льону, кокосових горіхів, копри, пальмових 

горіхів чи ядер), крім соєвих бобів, насіння 

соняшнику, ріпаку чи кользи 

10.41.41-90.00 Насіння • Макуха та інші тверді відходи й залишки, 

утворені після екстрагування олії та жирів з 
інших рослин (зокрема з насіння бавовнику, # 

льону, кокосових горіхів, копри, пальмових 

горіхів чи ядер), крім соєвих бобів, насіння 

соняшнику, ріпаку чи кользи 

10.41.41-90.00 Насіння • Макуха та інші тверді відходи й залишки, 

утворені після екстрагування олії та жирів з 
інших рослин (зокрема з насіння бавовнику, 

насіння льону, кокосових горіхів, копри, 

пальмових горіхів чи ядер), крім соєвих бобів, # 

соняшнику, ріпаку чи кользи 

10.41.42 Насіння • Борошно та крупка з # чи плодів олійних 

культур, крім виготовлених з гірчиці 

10.41.42-00.00 Насіння • Борошно та крупка з # чи плодів олійних 

культур, крім виготовлених з гірчиці 

20.20.15-15.00 Насіння • Фунгіциди неорганічні, бактерициди та 
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протрави #, розфасовані для роздрібної торгівлі 
чи подані як готові препарати або вироби 

20.20.15-30.00 Насіння • Фунгіциди, бактерициди та протрави # на основі 
дитіокарбаматів, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати або 

вироби 

20.20.15-45.00 Насіння • Фунгіциди, бактерициди та протрави # на основі 
бензімідазолів, розфасовані для роздрібної 
торгівлі чи подані як готові препарати або 

вироби 

20.20.15-60.00 Насіння • Фунгіциди, бактерициди та протрави # на основі 
триазолів чи діазолів, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.15-75.00 Насіння • Фунгіциди, бактерициди та протрави # на основі 
діазинів чи морфолінів, розфасовані для 

роздрібної торгівлі чи подані як готові 
препарати або вироби 

20.20.15-90.00 Насіння • Фунгіциди, бактерициди та протрави #, інші 

28.30.81 Насіння • Машини для очищування, сортування чи 

вибраковування яєць, фруктів або інших 

сільськогосподарських продуктів, крім #, зерна 

та сушених бобових овочів 

28.30.81-00.00 Насіння • Машини для очищування, сортування чи 

вибраковування яєць, фруктів або інших 

сільськогосподарських продуктів, крім #, зерна 

та сушених бобових овочів 

28.93.2 Насіння • Машини для очищування, сортування чи 

калібрування #, зерна або сухих бобових 

культур 

28.93.20 Насіння • Машини для очищування, сортування чи 

калібрування #, зерна або сухих бобових 

культур 

28.93.20-00.00 Насіння • Машини для очищування, сортування чи 

калібрування #, зерна або сухих бобових 

культур 

28.93.34 Насіння • Частини машин для очищування, сортування чи 

калібрування #, зерна або сухих бобових 

культур 

28.93.34-00.00 Насіння • Частини машин для очищування, сортування чи 

калібрування #, зерна або сухих бобових 

культур 

16.22.10-30.00 Настилання • Паркет щитовий з деревини для # мозаїчної 
підлоги 
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16.22.10-60.00 Настилання • Паркет щитовий з деревини (крім щитового 

паркету для # мозаїчної підлоги) 

23.25.20-50.00 Настільних • Вентилятори відцентрові (крім #, підлогових, 

настінних, віконних, стельових, дахових з 
електричним двигуном потужністю не більше 
ніж 125 Вт) 

28.25.2 Настільних • Вентилятори, крім #, підлогових, настінних, 

віконних, стельових, дахових 

28.25.20 Настільних • Вентилятори, крім #, підлогових, настінних, 

віконних, стельових, дахових 

28.25.20-30.00 Настільних • Вентилятори осьові (крім #, підлогових, 

настінних, віконних, стельових, дахових з 
електричним двигуном потужністю не більше 
ніж 125 Вт) 

28.25.20-70.00 Настільних • Вентилятори, інші (крім #, підлогових, 

настінних, віконних, стельових, дахових з 
електричним двигуном потужністю не більше 
ніж 125 Вт, відцентрових, осьових) 

27.40.22 Настільні • Світильники #, торшери та нічники електричні 

27.40.22-00.00 Настільні • Світильники #, торшери та нічники електричні 

27.51.15-30.00 Настільні • Вентилятори з електричним двигуном 

потужністю не більша ніж 125 Вт #, підлогові, 
настінні, віконні, стельові, дахові 

28.99.39-75.00 Настільні • Столи для казіно, устатковання автоматично 

обладнане для кегельбану та інші вироби для 

масових розваг, # чи кімнатні ігри, зокрема 

столи для ігри в пінбол (крім ігор, що їх 

запускають опусканням монет, банкнот, жетонів 

або інших подібних предметів, більярдів, 

відеоігор, у які грають за допомогою телевізора, 
гральних карт і наборів електричних гоночних 

автомобілів для змагальних ігор) 

32.40.42 Настільні • Вироби для більярду, вироби для атракціонів, # 

чи кімнатні ігри, інші ігри, що їх запускають 

опусканням монет або жетонів 

32.30.15-50.00 Настільного • Інвентар і устатковання для # тенісу (зокрема 
ракетки, м'ячі та сітки) 

32.30.15-80.00 Настільного • М'ячі (крім м'ячів для гольфу, # тенісу, 

медичних м'ячів і панч-болів) 

23.19.22 Настінних • Скло для # і наручних годинників та окулярів, 

оптично не оброблене, порожнисті сфери та їхні 
сегменти для виготовлення такого скла 

23.19.22-00.00 Настінних • Скло для # і наручних годинників та окулярів, 



стор. 1750 з 1807  

оптично не оброблене, порожнисті сфери та їхні 
сегменти для виготовлення такого скла 

25.93.16-80.00 Настінних • Пружини з міді (зокрема пружини зі сплавів 

міді), крім пружин до # і наручних годинників 

28.25.2 Настінних • Вентилятори, крім настільних, підлогових, #, 

віконних, стельових, дахових 

28.25.20 Настінних • Вентилятори, крім настільних, підлогових, #, 

віконних, стельових, дахових 

28.25.20-30.00 Настінних • Вентилятори осьові (крім настільних, 

підлогових, #, віконних, стельових, дахових з 
електричним двигуном потужністю не більше 
ніж 125 Вт) 

28.25.20-50.00 Настінних • Вентилятори відцентрові (крім настільних, 

підлогових, #, віконних, стельових, дахових з 
електричним двигуном потужністю не більше 
ніж 125 Вт) 

28.25.20-70.00 Настінних • Вентилятори, інші (крім настільних, підлогових, 

#, віконних, стельових, дахових з електричним 

двигуном потужністю не більше ніж 125 Вт, 
відцентрових, осьових) 

26.52.14 Настінні • Годинники, не призначені для носіння на собі 
або із собою, у яких установлено годинниковий 

механізм для годинників, призначених для 

носіння на собі або із собою; будильники, # 

годинники; годинники інші 

26.52.14-00.00 Настінні • Годинники, не призначені для носіння на собі 
або із собою, у яких установлено годинниковий 

механізм для годинників, призначених для 

носіння на собі або із собою; будильники, # 

годинники; годинники інші 

27.40.25 Настінні • Люстри та інші електричні стельові чи # 

світильники 

27.40.25-00.00 Настінні • Люстри та інші електричні стельові чи # 

світильники 

27.51.15-30.00 Настінні • Вентилятори з електричним двигуном 

потужністю не більше ніж 125 Вт настільні, 
підлогові, #, віконні, стельові, дахові 

28.25.12-20.00 Настінні • Установки для кондиціювання повітря # чи 

віконні, в окремому корпусі або спліт-системи 

11.01.10-50.00 Настоянка • Джин і ялівцева # 

10.83.15 Настоянки • # трав'яні 

10.83.15-00.00 Настоянки • # трав'яні 
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11.01.10-65.00 Настоянки • Напої спиртні, дистильовані з плодів (крім 

лікерів, джину, ялівцевої #; виноградного вина 
чи виноградних вичавків) 

11.01.10-80.00 Настоянки • Горілка міцністю більше ніж 45,4 об. %, лікери 

та інші спиртовмісні напої (крім спиртних 

дистильованих напоїв, з виноградного вина, 

виноградних вичавків або плодів чи віскі, рому, 

тафії, джину та ялівцевої #, спиртних напоїв, 

дистильованих з плодів) 

26.40.20-20.00 Настроювання • Блоки # для кабельного телебачення чи 

відеомагнітофонів і блоки приймачів кабельного 

телебачення (крім таких, що відокремлюють 

високочастотні телевізійні сигнали) 

26.40.34-60.00 Настроювання • Відеомонітори з пласким екраном, дисплеї 
рідиннокристалічні, плазмові без пристроїв # 

(відеомонітори кольорові) (крім обладнаних 

електронно-променевою трубкою) 

20.14.52-80.00 Наступної • Сполуки, що мають у структурі неконденсоване 

піридинове кільце чи хінолінові або 

ізохінолінові цикли без # конденсації; лактами; 

інші гетероциклічні сполуки лише з 
гетероатомом азоту 

25.99.25-30.00 Натискних • Гачки, петлі, петельки й подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, навісів, 

сумок, речей для подорожей та інших готових 

виробів (крім гаків з карабіном, заклепок, 

кнопок до одягу та # кнопок) 

32.99.52-80.00 Натискних • Пульверизатори парфумно-косметичні та 

подібні туалетні пульверизатори, їхні насадки та 
головки (крім окремо постачаних резервуарів до 

парфумно-косметичних пульверизаторів, 

ґумових # клапанів) 

20.13.25-27.00 Натр • Гідроксид натрію у водному розчині (їдкий # або 

сода рідинна) 

20.13.25-25.00 Натрію • Гідроксид # (сода каустична); твердий 

20.13.25-27.00 Натрію • Гідроксид # у водному розчині (їдкий натр або 

сода рідинна) 

20.13.25-50.00 Натрію • Пероксиди # чи калію 

20.13.42-70.00 Натрію • Трифосфат # (триполіфосфат натрію) 

20.13.42-70.00 Натрію • Трифосфат натрію (триполіфосфат #) 

20.13.43-20.00 Натрію • Гідрокарбонат # (бікарбонат натрію) 

20.13.43-20.00 Натрію • Гідрокарбонат натрію (бікарбонат #) 

20.15.6 Натрію • Нітрат # 
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20.15.60 Натрію • Нітрат # 

20.15.60-00.00 Натрію • Нітрат # 

17.11.12 Натронна • Маса деревинна хімічна, # чи сульфатна, крім 

розчинних сортів 

17.11.12-00.00 Натронна • Маса деревинна хімічна, # чи сульфатна, крім 

розчинних сортів 

16.29.21 Натуральний • Корок #, з вилученим зовнішнім шаром або 

начорно обрізаний, або у формі блоків, плит, 
листів чи смуг; корок подрібнений, 

гранульований або мелений; відходи корка 

16.29.21-50.00 Натуральний • Корок #, з вилученим зовнішнім шаром або 

начорно обрізаний, у формі прямокутних або 

квадратних блоків, плит, листів чи смуг 

13.10.9 Натуральних • Сировина відновлена; послуги з підготовляння # 

текстильних волокон; роботи субпідрядні як 

частина виробництва текстильної пряжі та 

текстильних ниток 

13.10.93 Натуральних • Послуги щодо підготовляння # текстильних 

волокон 

13.10.93-00.00 Натуральних • Послуги щодо підготовляння # текстильних 

волокон 

13.20.1 Натуральних • Тканини (крім спеціальних полотен) з # волокон, 

крім бавовняних 

23.91.12-30.00 Натуральні • Порошок або зерно абразивні, # або штучні на 
тканій текстильній основі 

23.91.12-50.00 Натуральні • Порошок або зерно абразивні, # чи штучні на 

паперовій або картонній основі 

23.91.12-90.00 Натуральні • Порошок або зерно абразивні, # чи штучні на 

основі з інших матеріалів (крім нанесених на 
ткану текстильну, паперову або картонну 

основу) 

13.10.40-50.00 Натурального • Пряжа шовкова та пряжа з відходів шовку, 

розфасовані для роздрібної торгівлі; кетгут з # 

шовку 

16.29.22 Натурального • Вироби з # корка 

16.29.22-50.00 Натурального • Пробки та заглушки з # корка 

16.29.22-90.00 Натурального • Вироби з # корка, інші 

16.29.23-20.00 Натурального • Пробки та заглушки з агломерованого корка для 

високоякісних ігристих вин, вироблених у 

певних регіонах (зокрема пробки із шайбами з # 

корка) 
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14.11 Натуральної • Одяг з # шкіри 

14.11.1 Натуральної • Одяг з # або композиційної шкіри 

14.11.9 Натуральної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

одягу з # шкіри 

14.11.10 Натуральної • Одяг з # або композиційної шкіри 

14.11.10-00.00 Натуральної • Одяг з # або композиційної шкіри 

14.11.99 Натуральної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

одягу з # шкіри 

14.11.99-00.00 Натуральної • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

одягу з # шкіри 

14.19.3 Натуральної • Аксесуари одягу з # шкіри; одяг, виготовлений з 
фетру чи нетканих полотен; одяг готовий, з 
текстильних полотен з покривом 

14.19.31 Натуральної • Аксесуари одягу з # чи композиційної шкіри, 

крім спортивних рукавичок 

14.19.31-75.00 Натуральної • Рукавички, рукавиці та мітенки з # чи 

композиційної шкіри (крім спортивних, 

захисних для всіх професій) 

14.19.31-80.00 Натуральної • Пояси, паски та патронташі з # чи композиційної 
шкіри 

14.19.31-90.00 Натуральної • Аксесуари одягу, з # чи композиційної шкіри 

(крім рукавичок, рукавиць і мітенок, поясів, 

пасків і патронташів) 

15.11.5 Натуральної • Шкіра зі шкур інших тварин; шкіра 
композиційна на основі # шкіри 

15.11.52 Натуральної • Шкіра композиційна на основі # шкіри чи 

шкіряних волокон 

15.11.52-00.00 Натуральної • Шкіра композиційна на основі # шкіри чи 

шкіряних волокон 

15.12.12 Натуральної • Вироби дорожні з # чи композиційної шкіри, 

пластмасових листів, текстильних матеріалів, 

вулканізованої фібри чи картону, набори 

дорожні для особистої гігієни, шиття або 

чищення взуття чи одягу 

15.12.12-10.00 Натуральної • Валізи, сумки-чохли на одяг, косметички, кейси 

на ділові папери, ранці шкільні й подібні 
вироби, з # шкіри, композиційної шкіри, лакової 
шкіри, пластмаси, текстильних матеріалів, 

алюмінію чи інших матеріалів 

15.12.12-20.00 Натуральної • Сумки-чемоданчики дорожні, з # шкіри, 

композиційної шкіри, лакової шкіри, 

пластмасових листів, текстильних матеріалів чи 
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інших матеріалів (зокрема вироби без ручок) 

15.12.19 Натуральної • Вироби з # чи композиційної шкіри інші 
(зокрема вироби, використовувані в машинах 

або механічних пристроях, чи для інших 

технічних цілей), н. в. і. у. 

15.12.19-30.00 Натуральної • Вироби з # чи композиційної шкіри, 

використовувані в машинах або механічних 

пристроях, чи для інших технічних цілей 

15.12.19-60.00 Натуральної • Вироби з # чи композиційної шкіри, н. в. і. у. 

15.20.13 Натуральної • Взуття з верхом з # шкіри, крім спортивного 

взуття, взуття з захисною металевою 

пластинкою та різне спеціалізоване взуття 

15.20.13-30.00 Натуральної • Взуття, на дерев'яній основі та з верхом з # 

шкіри (зокрема клоги), без внутрішньої устілки 

чи без захисної металевої пластинки 

15.20.13-51.00 Натуральної • Взуття повсякденне чоловіче, зокрема чоботи та 

черевики, з верхом з # шкіри (крім 

водонепроникного взуття та взуття із захисною 

металевою пластинкою) 

15.20.13-52.00 Натуральної • Взуття повсякденне жіноче (зокрема чоботи та 

черевики, з верхом з # шкіри), крім 

водонепроникного взуття та взуття із захисною 

металевою пластинкою 

15.20.13-53.00 Натуральної • Взуття повсякденне дитяче (зокрема чоботи та 
черевики, з верхом з # шкіри), крім 

водонепроникного взуття та взуття із захисною 

металевою пластинкою) 

15.20.13-61.00 Натуральної • Сандалі чоловічі, зокрема в'єтнамки, шльопанці, 
з верхом з # шкіри 

15.20.13-62.00 Натуральної • Сандалі жіночі, зокрема в'єтнамки, шльопанці, з 
верхом з # шкіри 

15.20.13-63.00 Натуральної • Сандалі дитячі, зокрема в'єтнамки, шльопанці, з 
верхом з # шкіри 

15.20.13-70.00 Натуральної • Тапочки та інше кімнатне взуття (зокрема 
кімнатні туфлі, бальні туфлі, кімнатні туфлі без 
задників), з підошвою з ґуми; пластмаси чи # 

шкіри та з верхом з натуральної шкіри 

15.20.13-70.00 Натуральної • Тапочки та інше кімнатне взуття (зокрема 
кімнатні туфлі, бальні туфлі, кімнатні туфлі без 
задників), з підошвою з ґуми; пластмаси чи 

натуральної шкіри та з верхом з # шкіри 

15.20.13-80.00 Натуральної • Взуття на підошві з дерева, корка чи з інших 

матеріалів та з верхом з # шкіри (крім взуття на 
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підошві з ґуми, пластмаси чи натуральної шкіри) 

15.20.14-45.00 Натуральної • Взуття на підошві з ґуми, пластмаси чи # шкіри 

та з текстильним верхом (крім тапочок та іншого 

кімнатного взуття, спортивного взуття) 

15.20.31-50.00 Натуральної • Взуття із захисною металевою пластинкою, на 

підошві з ґуми, пластмаси чи # шкіри та з 
верхом з натуральної шкіри 

15.20.31-50.00 Натуральної • Взуття із захисною металевою пластинкою, на 

підошві з ґуми, пластмаси чи натуральної шкіри 

та з верхом з # шкіри 

15.20.40-20.00 Натуральної • Верх взуття та його частини (крім жорстких 

деталей), з # шкіри 

22.29.21-30.00 Натуральної • Стрічка пластмасова самосклеювальна з 
покривом, з умістом невулканізованої # або 

штучної ґуми, у рулонах завширшки не більше 
ніж 20 см 

22.29.21-50.00 Натуральної • Пластини, листи, плівка, смуги й інші пласкі 
пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, 

завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів, 

одержаних конденсацією чи полімеризацією з 
перегрупуванням, хімічно змодифікованих або 

незмодифікованих (крім стрічки пластмасової 
самосклеювальної з покривом, з умістом 

невулканізованої # чи штучної ґуми) 

22.29.21-70.00 Натуральної • Пластини, листи, плівка, смуги та інші пласкі 
пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, 

завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів 

поліприєднання (адитивної полімеризації) (крім 

стрічки пластмасової самосклеювальної з 
покривом, з умістом невулканізованої # чи 

штучної ґуми) 

32.98.11-30.00 Натуральної • Рукавички, рукавиці та мітенки захисні для всіх 

професій, з # чи композиційної шкіри 

20.14.73-40.00 Нафталін • # та інші суміші ароматичних вуглеводнів (крім 

бензолу, толуолу, ксилолу) 

28.92.12-55.00 Нафти • Машини бурильні чи прохідницькі (зокрема 
встановлені на платформах, використовувані для 

добування # та природного газу), крім 

самохідних 

30.11.22 Нафти • Танкери для перевезення сирої #, 

нафтопродуктів, хімічних продуктів, скраплених 

газів 

30.11.22-10.00 Нафти • Танкери для перевезення сирої # 

24.20.11 Нафто- • Труби для # та газопроводів, безшовні, зі сталі 
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24.20.11-10.00 Нафто- • Труби для # та газопроводів, безшовні, з 
нержавкої сталі 

24.20.11-50.00 Нафто- • Труби для # та газопроводів, безшовні, зі сталі, 
іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.13-10.00 Нафто- • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

безшовні, з нержавкої сталі (крім труб для # та 
газопроводів і обсадних, помпово-компресорних 

і бурильних труб, для буріння нафтових і 
газових свердловин) 

24.20.13-70.00 Нафто- • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

оброблені у гарячому стані, безшовні, зі сталі 
іншої, ніж нержавка сталь (крім труб для # та 
газопроводів і обсадних, помпово-компресорних 

і бурильних труб, для буріння нафтових та 
газових свердловин) 

24.20.21 Нафто- • Труби для # та газопроводів, зварні, зовнішнього 

діаметра більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.21-10.00 Нафто- • Труби для # та газопроводів, зварні, 
прямошовні, зовнішнього діаметра більше ніж 

406,4 мм, зі сталі 

24.20.21-50.00 Нафто- • Труби для # та газопроводів, зварні, інші, ніж 

прямошовні, зовнішнього діаметра більше ніж 

406,4 мм, зі сталі 

24.20.31 Нафто- • Труби для # та газопроводів, зварні, зовнішнього 

діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі сталі 

24.20.31-10.00 Нафто- • Труби для # та газопроводів, зварні, прямошовні 
чи зі спиральним швом, зовнішнього діаметра не 

більше ніж 406,4 мм, з нержавкої сталі 

24.20.31-50.00 Нафто- • Труби для # та газопроводів, зварні, прямошовні 
чи зі спиральним швом, зовнішнього діаметра не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж 

нержавка сталь 

24.20.33-10.00 Нафто- • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, з нержавкої сталі (крім труб для # та 

газопроводів і обсадних, помпово-компресорних 

і бурильних труб, для буріння нафтових і 
газових свердловин) 

19.20.3 Нафтовий • Газ # та інші газоподібні вуглеводні, крім 

природного газу 

19.20.41 Нафтовий • Вазелін #; твердий парафін; нафтовий та інший 

парафін 

19.20.41 Нафтовий • Вазелін нафтовий; твердий парафін; # та інший 

парафін 
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19.20.41-00.00 Нафтовий • Вазелін #; твердий парафін; нафтовий та інший 

парафін 

19.20.41-00.00 Нафтовий • Вазелін нафтовий; твердий парафін; # та інший 

парафін 

19.20.42 Нафтовий • Кокс #; бітум нафтовий та інші залишки від 

переробляння мінеральних олив 

19.20.42 Нафтовий • Кокс нафтовий; бітум # та інші залишки від 

переробляння мінеральних олив 

19.20.42-00.00 Нафтовий • Кокс #; бітум нафтовий та інші залишки від 

переробляння мінеральних олив 

19.20.42-00.00 Нафтовий • Кокс нафтовий; бітум # та інші залишки від 

переробляння мінеральних олив 

24.20.12 Нафтових • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для буріння # і газових свердловин, 

безшовні, зі сталі 

24.20.12-10.00 Нафтових • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для буріння # і газових свердловин, 

безшовні, з нержавкої сталі 

24.20.12-50.00 Нафтових • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для буріння # і газових свердловин, 

безшовні, зі сталі іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.13-10.00 Нафтових • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

безшовні, з нержавкої сталі (крім труб для 

нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-

компресорних і бурильних труб, для буріння # і 
газових свердловин) 

24.20.13-70.00 Нафтових • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

оброблені у гарячому стані, безшовні, зі сталі 
іншої, ніж нержавка сталь (крім труб для нафто- 

та газопроводів і обсадних, помпово-

компресорних і бурильних труб, для буріння # 

та газових свердловин) 

24.20.22 Нафтових • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння # і газових свердловин, зварні, 
зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 

24.20.22-00.00 Нафтових • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння # та газових свердловин, зварні, 
зовнішнього діаметра більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 

24.20.32 Нафтових • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння # і газових свердловин, зварні, 
зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 
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24.20.32-10.00 Нафтових • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння # і газових свердловин, зварні, 
зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, з 
нержавкої сталі 

24.20.32-50.00 Нафтових • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння # і газових свердловин, зварні, 
зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі іншої, ніж нержавка сталь 

24.20.33-10.00 Нафтових • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, з нержавкої сталі (крім труб для 

нафто- та газопроводів і обсадних, помпово-

компресорних і бурильних труб, для буріння # і 
газових свердловин) 

19 Нафтопереробляння • Кокс, продукти # та тверде паливо 

19.20 Нафтопереробляння • Продукти # та тверде паливо 

19.20.4 Нафтопереробляння • Продукти #, інші 

19.20.9 Нафтопереробляння • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

продуктів # та твердого палива 

19.20.99 Нафтопереробляння • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

продуктів # та твердого палива 

19.20.99-00.00 Нафтопереробляння • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

продуктів # та твердого палива 

30.11.22 Нафтопродуктів • Танкери для перевезення сирої нафти, #, 

хімічних продуктів, скраплених газів 

30.11.22-30.00 Нафтопродуктів • Танкери для перевезення # 

19.2 Нафтспереробляння • Продукти # та тверде паливо 

10.71.12 Начинками • Вироби кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання; вироби кондитерські з 
кремом і # та їх напівфабрикати 

10.71.12-00.10 Начинками • Вироби кондитерські та кулінарні, борошняні, з 
кремом і # 

10.72.12-55.00 Начинкою • Печиво здобне (зокрема печиво з #), крім цілком 

чи частково покритого шоколадом чи іншими 

сумішами, з умістом какао 

10.73.11-30.00 Начинкою • Вироби макаронні, неварені, з умістом яєць 

(крім виробів з # чи приготованих іншим 

способом) 

10.73.11-50.00 Начинкою • Вироби макаронні, неварені (крім виробів з 
умістом яєць, з # чи приготованих іншим 

способом) 

10.82.22-33.00 Начинкою • Шоколад, у блоках, плитках чи брусках з # 
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(зокрема з вершками, лікером або плодовою 

пастою), крім шоколадного печива 

10.82.22-53.00 Начинкою • Вироби кондитерські шоколадні, з # (крім 

виробів у блоках, плитках чи брусках, 

шоколадного печива, шоколадок) 

10.85.14-10.00 Начинкою • Вироби макаронні, варені чи неварені, з # з 
м'яса, риби, сиру чи інших продуктів у будь-якій 

пропорції 

16.29.21 Начорно • Корок натуральний, з вилученим зовнішнім 

шаром або # обрізаний, або у формі блоків, плит, 
листів чи смуг; корок подрібнений, 

гранульований або мелений; відходи корка 

16.29.21-50.00 Начорно • Корок натуральний, з вилученим зовнішнім 

шаром або # обрізаний, у формі прямокутних 

або квадратних блоків, плит, листів чи смуг 

23.52.30-30.00 Начорно • Доломіт кальцинований та спечений 

необроблений, # оброблений або розрізаний на 
прямокутні чи квадратні блоки або плити 

20.14.22-30.00 Н-бутиловий • Бутанол-1 (спирт #) 

28.29.39-50.00 Неавтоматичні • Терези магазинні # з максимальною масою 

зважування не більше ніж 30 кг 

23.11.11-10.00 Неармоване • Скло виливане або прокатне листове, #, з 
поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом 

23.11.12-12.00 Неармоване • Флоат-скло листове # та скло з пошліфованою 

або полірованою поверхнею з невідбивальним 

шаром 

23.11.12-14.00 Неармоване • Флоат-скло листове # та скло з пошліфованою 

або полірованою поверхнею з поглинальним або 

відбивальним шаром, завтовшки не більше ніж 

3,5 мм 

23.11.12-17.00 Неармоване • Флоат-скло листове # та скло з пошліфованою 

або полірованою поверхнею з поглинальним або 

відбивальним шаром (крім обробленого іншим 

способом, завтовшки більше ніж 3,5 мм, крім 

скла листового оранжерейного) 

23.11.12-30.00 Неармоване • Флоат-скло листове # та скло з пошліфованою 

або полірованою поверхнею забарвлене на всій 

масі, матове, накладне, або тільки з полірованою 

поверхнею, крім скла оранжерейного листового 

23.91.11-40.00 Неармовані • Жорна, точильні камені, шліфувальні круги й 

подібні вироби, без обрамлення, # в'яжучим 

матеріалом із синтетичних або штучних смол, 
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крім жорен і точильних каменів, призначених 

для мелення, шліфування або подрібнювання 

32.30.15 Неба • Інвентар і устатковання, інші, для занять 

спортом та ігор просто #; плавальні басейни та 

дитячі плавальні басейни 

32.30.15-90.00 Неба • Інвентар і устатковання, інше, для занять 

спортом та ігор просто #, н. в. і. у. 

25.40.12 Небойова • Револьвери, пістолети, # вогнепальна зброя та 

подібні пристрої 

10.85.14-30.00 Неварених • Вироби макаронні та страви з макаронних 

виробів, сушені, несушені та заморожені 
(зокрема готові страви), крім # макаронних 

виробів, макаронних виробів з начинкою 

17.12.31 Невибілений • Папір крафт-лайнер, #, некрейдований 

17.12.31-00.00 Невибілений • Папір крафт-лайнер, #, некрейдований 

17.12.41-20.00 Невибілений • Крафт-папір мішковий, некрейдований, # (крім 

паперу для писання, друкування чи іншої 
графічної призначеності, паперу для перфокарт і 
перфострічок) 

23.20.14 Невипалені • Вироби вогнетривкі # та інші керамічні 
вогнетривкі вироби 

23.11.11-10.00 Невідбивальним • Скло виливане або прокатне листове, 

неармоване, з поглинальним, відбивальним або # 

шаром чи без нього, але не оброблене іншим 

способом 

23.11.11-30.00 Невідбивальним • Скло чи профілі, виливане чи прокатне листове, 
армоване, з поглинальним, відбивальним або # 

шаром або без нього, але не оброблене іншим 

способом 

23.11.11-50.00 Невідбивальним • Скло витягнуте або видувне, з поглинальним, 

відбивальним або # шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом 

23.11.12-12.00 Невідбивальним • Флоат-скло листове неармоване та скло з 
пошліфованою або полірованою поверхнею з # 

шаром 

23.32.11-10.00 Невогнетривка • Цегла для будівництва з глини, # (крім 

виготовленої з кам'яного кремнеземистого 

борошна чи з подібних кремнеземистих порід) 

23.32.12-50.00 Невогнетривка • Черепиця покрівельна з глини, # 

23.32.11 Невогнетривкі • Цегла для будівництва, блоки для підлоги, блоки 

для тримальних стін або заповнювання каркасів 

і подібні вироби, керамічні # 
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23.32.11-30.00 Невогнетривкі • Блоки для підлоги, блоки для тримальних стін 

або заповнювання каркасів і подібні вироби 

(крім виготовлених з кам'яного кремнеземистого 

борошна чи з подібних кремнеземистих порід), 

глиняні # 

23.32.12-70.00 Невогнетривкі • Вироби будівельні з глини, # (зокрема ковпаки 

для димарів, дефлектори, футеровка та блоки до 

димарів, архітектурні оздоби, вентиляційні 
решітки, планки з глини), крім труб, 

водовідводів і подібних виробів типу ринв 

23.49.12-30.00 Невогнетривкі • Вироби керамічні інші, зокрема бічні # стінки, 

частини печей і камінів, квіткові горщики, ручки 

й набалдашники, таблички для магазинних 

вивісок і вітрин, зволожувачі для радіаторів, з 
порцеляни/фарфору 

23.49.12-55.00 Невогнетривкі • Вироби керамічні інші, зокрема бічні # стінки, 

частини печей і камінів, квіткові горщики, ручки 

й набалдашники, таблички для магазинних 

вивісок і вітрин, зволожувачі для радіаторів і 
обігрівальні пристрої, зі звичайної кераміки 

20.30.12 Неводних • Фарби та лаки на основі поліестерів, акрилових і 
вінілових полімерів, у # середовищах; розчини 

20.30.12-25.00 Неводних • Фарби та лаки на основі поліестерів, 

дисперговані або розчинені у # середовищах з 
умістом розчинника більше ніж 50 мас. % 

розчину, зокрема емалі та політури 

20.30.12-29.00 Неводних • Фарби та лаки на основі поліестерів, 

дисперговані або розчинені у # середовищах, 

зокрема емалі та політури, крім з умістом 

розчинника більше ніж 50 мас. % розчину 

20.30.12-30.00 Неводних • Фарби та лаки на основі акрилових і вінілових 

полімерів, дисперговані або розчинені у # 

середовищах з умістом розчинника більше ніж 

50 мас. % розчину, зокрема емалі та політури 

20.30.22-40.00 Неводних • Пігменти, зокрема металеві порошки та 
пластівці, дисперговані у # середовищах, як 

рідина чи паста, ґатунки, що їх використовують 

для виробництва фарб; фарбувальні засоби та 

інші барвники, н. в. і. у., розфасовані для 

роздрібної торгівлі 

22.19.2 Невулканізована • Ґума # та вироби з неї; ґума вулканізована, крім 

твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, 

пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів 

22.19.20 Невулканізована • Ґума # та вироби з неї; ґума вулканізована, крім 

твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, 

пластин, листів, стрічок, стрижнів і профілів 
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22.19.20-13.00 Невулканізована • Ґума у суміші з вуглецевою сажею або 

кремнеземом, # 

22.19.20-30.00 Невулканізованої • Форми та вироби з # ґуми, зокрема стрижні, 
труби, профілі, диски та кільця (крім стрічок 

протекторних для відновлення шин) 

22.29.21-30.00 Невулканізованої • Стрічка пластмасова самосклеювальна з 
покривом, з умістом # натуральної або штучної 
ґуми, у рулонах завширшки не більше ніж 20 см 

22.29.21-50.00 Невулканізованої • Пластини, листи, плівка, смуги й інші пласкі 
пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, 

завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів, 

одержаних конденсацією чи полімеризацією з 
перегрупуванням, хімічно змодифікованих або 

незмодифікованих (крім стрічки пластмасової 
самосклеювальної з покривом, з умістом # 

натуральної чи штучної ґуми) 

22.29.21-70.00 Невулканізованої • Пластини, листи, плівка, смуги та інші пласкі 
пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, 

завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів 

поліприєднання (адитивної полімеризації) (крім 

стрічки пластмасової самосклеювальної з 
покривом, з умістом # натуральної чи штучної 
ґуми) 

26.70.17 Негатоскопи • Фотоспалахи; фотоапаратура для збільшення або 

зменшення; апаратура та устатковання для фото- 

і кінолабораторій; #, проекційні екрани 

26.70.17-00.00 Негатоскопи • Фотоспалахи; фотоапаратура для збільшення або 

зменшення; апаратура та устатковання для фото- 

і кінолабораторій; #, проекційні екрани 

23.52.1 Негашене • Вапно #, гашене та гідравлічне 

23.52.10 Негашене • Вапно #, гашене та гідравлічне 

23.52.10-33.00 Негашене • Вапно # 

21.10.31-30.00 Негідроване • Сполуки, що мають у структурі неконденсоване 

піразольне кільце (гідроване чи #) 

21.10.31-59.00 Негідроване • Сполуки, що мають у структурі піримідинове 

кільце (гідроване чи #) чи піперазинове кільце, 
крім малонілсечовини (кислоти барбітурової) та 
її похідних 

21.10.31-70.00 Негідроване • Сполуки, що мають у структурі неконденсоване 

триазинове кільце (гідроване чи #), крім 

меламіну 

21.10.31-80.00 Негідровану • Сполуки, що мають у структурі фенотіазинову 

кільцеву систему (гідровану чи #), без подальшої 
конденсації 
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23.31.10-30.00 Неглазурована • Плитка двошарова # керамічна, типу 

"шпальтплаттен" 

23.31.10-10.00 Неглазуровані • Плитка, кубики для мозаїки та подібні вироби # 

керамічні з площею поверхні менше ніж 49 см2 

23.31.10-57.00 Неглазуровані • Плити та покриви дорожні, плитка для 

облицювання стін і камінів з фаянсу чи тонкої 
кераміки, # (крім виготовленої з кам'яного 

кремнеземистого борошна або з подібних 

кремнеземистих порід, вогнетривких керамічних 

виробів, виробів з кам'яної кераміки, двошарової 
плитки типу "шпальтплаттен", плит, 
призначених для столових підставок, 

декоративних виробів і керамічних плит, 
спеціально призначених для кухонних плит) 

11.01.10-70.00 Неденатурований • Спирт етиловий, # з фактичною концентрацією 

спирту менше ніж 80 об. % 

20.14.74 Неденатурований • Спирт етиловий # міцністю не менше ніж 80 об. 

% 

20.14.74-00.00 Неденатурований • Спирт етиловий # міцністю не менше ніж 80 об. 

% 

11.04.9 Недистильованих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # напоїв, отриманих бродінням 

11.04.99 Недистильованих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # напоїв, отриманих бродінням 

11.04.99-00.00 Недистильованих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших # напоїв, отриманих бродінням 

25.71.11-45.00 Недорогоцінних • Ножі з фіксованим лезом, зокрема ножі для 

обрізання дерев, крім ножів на рибу й масло, 

столових ножів з фіксованими лезами, ножів і 
різальних пластин до механізмів або механічних 

пристроїв з ручками з # металів 

25.71.11-75.00 Недорогоцінних • Ножі та різальні пластини з ручками з # металів, 

леза до ножів, зокрема ножі для обрізання дерев, 

ножі на рибу й масло, ножі або різальні 
пластини до механізмів або механічних 

пристроїв 

25.71.14-30.00 Недорогоцінних • Прибори кухонні чи столові (зокрема ножі на 
рибу та масло) та подібні столові прибори з 
нержавкої сталі чи інших # металів, крім 

столових ножів 

25.71.14-80.00 Недорогоцінних • Прибори кухонні чи столові (зокрема ножі на 
рибу та масло) та подібні столові прибори з # 

металів, зі срібним, золотим або платиновим 

покривом, крім столових ножів 
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25.72.11 Недорогоцінних • Замки висячі та врізні до автотранспортних 

засобів і до меблів, з # металів 

25.72.11-30.00 Недорогоцінних • Замки висячі з # металів 

25.72.11-50.00 Недорогоцінних • Замки до автотранспортних засобів з # металів 

25.72.11-70.00 Недорогоцінних • Замки до меблів з # металів 

25.72.12 Недорогоцінних • Замки з # металів, інші 

25.72.12-30.00 Недорогоцінних • Замки до дверей будинків циліндрові з # металів 

25.72.12-50.00 Недорогоцінних • Замки до дверей будинків (крім циліндрових 

замків) з # металів 

25.72.12-70.00 Недорогоцінних • Замки (крім висячих замків, замків до 

автотранспортних засобів, замків до меблів та 

замків до дверей будинків) з # металів 

25.72.13-30.00 Недорогоцінних • Шпінгалети та рами з шпінгалетами, з 
умонтованими замками, з # металів (крім 

защіпок і засувок до дамських сумочок, 

портфелів і дипломатів) 

25.72.13-50.00 Недорогоцінних • Ключі, постачані окремо (зокрема грубо відлиті, 
ковані чи штамповані болванки, заготівки на 

ключі) з # металів 

25.72.13-70.00 Недорогоцінних • Частини до висячих замків, врізних замків і до 

шпінгалетів і рам зі шпінгалетами, з # металів 

25.72.14 Недорогоцінних • Завіси, монтажна арматура, кріплення та подібні 
вироби до автотранспортних засобів, дверей, 

вікон, меблів, з # металів 

25.72.14-10.00 Недорогоцінних • Завіси з # металів 

25.72.14-20.00 Недорогоцінних • Ролики поворотні з # металів 

25.72.14-30.00 Недорогоцінних • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби до автотранспортних засобів (крім завіс, 
поворотних роликів, замків і ключів) з # металів 

25.72.14-40.00 Недорогоцінних • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби для використання в будівлях (крім завіс, 
поворотних роликів, замків, ключів, дверних 

очків з оптичними елементами та дверних 

засувів, що їх відкривають за допомогою 

ключів) з # металів 

25.72.14-50.00 Недорогоцінних • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби до меблів (крім завіс, поворотних 

роликів, замків і ключів) з # металів 

25.72.14-60.00 Недорогоцінних • Арматура монтажна, кріплення та подібні 
вироби, інші (крім призначених до 

автотранспортних засобів, будівель та меблів), з 
# металів 
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25.72.14-70.00 Недорогоцінних • Пристрої для зачинення дверей автоматичні з # 

металів 

25.92.13 Недорогоцінних • Пробки корончасті та заглушки, ковпачки й 

накривки з # металів 

25.92.13-70.00 Недорогоцінних • Заглушки, затички, ковпачки та накривки з # 

металів (крім свинцевих, корончастих пробок, 

алюмінієвих затичок, заглушок, ковпачків і 
накривок, діаметром більше ніж 21 мм) 

25.93.15-10.00 Недорогоцінних • Електроди з покривом для електродугового 

зварювання з # металів 

25.93.15-30.00 Недорогоцінних • Дріт електродний для електродугового 

зварювання, з # металів (крім дроту та прутків із 
трубчатим припоєм, припоєм зі сплаву з умістом 

не менше ніж 2 мас. % будь-якого дорогоцінного 

металу) 

25.93.15-70.00 Недорогоцінних • Дріт та прутки зі спеченого порошку # металів, 

призначені для металізації напиленням (зокрема 

їхні частини) 

25.99.2 Недорогоцінних • Вироби з # металів, інші 

25.99.21-30.00 Недорогоцінних • Сейфи та скрині броньовані чи армовані, з # 

металів 

25.99.21-50.00 Недорогоцінних • Двері та секції до банківських сховищ 

броньовані чи армовані, з # металів 

25.99.21-70.00 Недорогоцінних • Ящики для зберігання грошей і документів та 

подібні вироби, з # металів 

25.99.22 Недорогоцінних • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з # металів, крім 

конторських/офісних меблів 

25.99.22-00.00 Недорогоцінних • Лотки та підставки на папір, лотки на пера, 
підставки на печатки й подібне конторське чи 

канцелярське устатковання з # металів, крім 

конторських/офісних меблів 

25.99.23 Недорогоцінних • Фурнітура до швидкозшивачів або папок, 

канцелярські скріпки та подібні канцелярські 
вироби, скоби у блоках, з # металів 

25.99.23-50.00 Недорогоцінних • Скоби у блоках для канцелярських потреб, 

оббивання та пакування, з # металів 

25.99.23-70.00 Недорогоцінних • Вироби канцелярські., інші, зокрема 

канцелярські скріпки та кутики на папір, з # 

металів 

25.99.24 Недорогоцінних • Статуетки та інші прикраси, рамки до 

фотокарток, картин і подібні рамки, дзеркала з # 
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металів 

25.99.24-00.00 Недорогоцінних • Статуетки та інші прикраси, рамки до 

фотокарток, картин і подібні рамки, дзеркала з # 

металів 

25.99.25 Недорогоцінних • Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-

застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з 
# металів до одягу, взуття, тентів, сумок, 

дорожніх речей або інших готових виробів; 

заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; намистини та блискітки 

з недорогоцінних металів 

25.99.25 Недорогоцінних • Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-

застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, тентів, 

сумок, дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з # 

металів; намистини та блискітки з 
недорогоцінних металів 

25.99.25 Недорогоцінних • Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-

застібки, гачки, петлі, вушка та подібні вироби з 
недорогоцінних металів до одягу, взуття, тентів, 

сумок, дорожніх речей або інших готових 

виробів; заклепки трубчасті чи роздвоєні з 
недорогоцінних металів; намистини та блискітки 

з # металів 

25.99.25-30.00 Недорогоцінних • Гачки, петлі, петельки й подібні вироби з # 

металів до одягу, взуття, навісів, сумок, речей 

для подорожей та інших готових виробів (крім 

гаків з карабіном, заклепок, кнопок до одягу та 
натискних кнопок) 

25.99.25-50.00 Недорогоцінних • Заклепки трубчасті чи роздвоєні з # металів 

25.99.25-70.00 Недорогоцінних • Вироби, такі як застібки, оправи із застібками та 

подібні вироби, їхні частини, з # металів 

25.99.29 Недорогоцінних • Вироби з # металів, інші, н. в. і. у. 

25.99.29-82.00 Недорогоцінних • Дзвони, гонги та подібні неелектричні вироби, з 
# металів 

25.99.29-85.00 Недорогоцінних • Труби гнучкі з # металів (крім ґумових шлангів 

із зовнішнім металевим покривом, гнучких труб 

(виготовлених як деталі механізмів або 

транспортних засобів), із заліза чи сталі) 

25.99.29-87.00 Недорогоцінних • Таблички з покажчиками, назвами, адресами та 
подібні таблички, цифри, літери та інші символи 

(крім підсвічуваних виробів) з # металів 

27.90.12-80.00 Недорогоцінних • Арматура ізолювальна, для електричних машин 

або устатковання (крім виготовлених зі скла чи 
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кераміки); трубки ізоляційні та з'єднувальні 
деталі з # металів, облицьовані ізоляційним 

матеріалом (крім виготовлених зі скла чи 

кераміки) 

32.12.13-55.00 Недорогоцінних • Вироби золотих або срібних справ майстрів з # 

металів, плакованих дорогоцінними металами 

25.93.15-50.00 Недорогоцінних • Прутки з покривом з # металів і електродний 

дріт; призначені для паяння, паяння твердим 

припоєм або газового зварювання (крім дроту та 
прутків із трубчатим припоєм зі сплаву з 
умістом не менше ніж 2 мас. % будь-якого 

дорогоцінного металу) 

25.99.21 Недорогоцінних • Сейфи та скрині, двері та секції до банківських 

сховищ, ящики для зберігання грошей і 
документів та подібні вироби, броньовані чи 

армовані, з # металів 

25.99.23-30.00 Недорогоцінних • Фурнітура до швидкозшивачів або папок з # 

металів 

24.41.4 Недорогоцінні • Метали # чи срібло, плаковані золотом, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.5 Недорогоцінні • Метали #, плаковані сріблом, недорогоцінні 
метали, срібло та золото, плаковані платиною, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.5 Недорогоцінні • Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, # 

метали, срібло та золото, плаковані платиною, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.40 Недорогоцінні • Метали # чи срібло, плаковані золотом, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.40-00.00 Недорогоцінні • Метали # чи срібло, плаковані золотом, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.50 Недорогоцінні • Метали #, плаковані сріблом, недорогоцінні 
метали, срібло та золото, плаковані платиною, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.50 Недорогоцінні • Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, # 

метали, срібло та золото, плаковані платиною, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

24.41.50-30.00 Недорогоцінні • Метали #, плаковані сріблом, напівоброблені, 
без подальшого обробляння 

24.41.50-50.00 Недорогоцінні • Метали #, срібло та золото, плаковані платиною, 

напівоброблені, без подальшого обробляння 

20.59.11-30.00 Неекспонована • Фотопластинки й фотоплівки пласкі, 
сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких 

матеріалів; плівка для миттєвого друку пласка, 
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сенсибілізована, # (крім як з паперу, картону чи 

тканини) 

20.59.11-50.00 Неекспонована • Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, #, з 
будь-яких матеріалів; плівка для миттєвого 

друку пласка, сенсибілізована, неекспонована 

(крім як з паперу, картону чи тканини) 

20.59.11-50.00 Неекспонована • Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, 
неекспонована, з будь-яких матеріалів; плівка 
для миттєвого друку пласка, сенсибілізована, # 

(крім як з паперу, картону чи тканини) 

27.52.1 Неелектричне • Устатковання побутове # для приготування та 

підігрівання їжі 

25.21.11 Неелектричним • Радіатори центрального опалення з # нагрівом, із 
чорних металів 

25.21.11-00.00 Неелектричним • Радіатори центрального опалення з # нагрівом, із 
чорних металів 

28.24.12-60.00 Неелектричним • Пилки ланцюгові з умонтованим # двигуном 

28.24.12-80.00 Неелектричним • Інструменти ручні, гідравлічні чи з умонтованим 

# двигуном (крім ланцюгових пилок) 

28.25.30-80.00 Неелектричним • Частини машин, промислового чи 

лабораторного устатковання, з електричним чи # 

нагріванням, для обробляння матеріалів 

зміненням температури, і неелектричних 

безінерційних та ємнісних водонагрівників, н. в. 

і. у. 

28.29.60-90.00 Неелектричним • Машини, устатковання промислове чи 

лабораторне, з електричним чи # нагріванням, 

для обробляння матеріалів зміненням 

температури, н. в. і. у. 

28.30.40-30.00 Неелектричним • Косарки для газонів, парків, спортивних 

майданчиків, з # урухомлювачем/приводом, з 
різальним пристроєм, що обертається в 

горизонтальній площині 

28.30.40-50.00 Неелектричним • Косарки самохідні моторні, для газонів, парків, 

спортивних майданчиків, з # 

урухомлювачем/приводом, з різальним 

пристроєм, що обертається в горизонтальній 

площині чи з обертовими ножами 

27.52.2 Неелектричних • Частини печей, плиток, приладів для 

підігрівання їжі та подібних # побутових 

приладів 

27.52.9 Неелектричних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

побутових приладів 
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27.52.20 Неелектричних • Частини печей, плиток, приладів для 

підігрівання їжі та подібних # побутових 

приладів 

27.52.20-00.00 Неелектричних • Частини печей, плиток, приладів для 

підігрівання їжі та подібних побутових приладів 

27.52.99 Неелектричних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

побутових приладів 

27.52.99-00.00 Неелектричних • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

побутових приладів 

28.21.14-50.00 Неелектричних • Частини промислових або лабораторних # печей 

28.25.30-80.00 Неелектричних • Частини машин, промислового чи 

лабораторного устатковання, з електричним чи 

неелектричним нагріванням, для обробляння 

матеріалів зміненням температури, і # 

безінерційних та ємнісних водонагрівників, н. в. 

і. у. 

28.29.86 Неелектричних • Частини машин і апаратів # для паяння м'якими 

та твердими припоями чи зварювання; машин і 
пристроїв для поверхневого термообробляння, 

які працюють на газу 

28.29.86-00.00 Неелектричних • Частини машин і апаратів # для паяння м'якими 

та твердими припоями чи зварювання; машин і 
пристроїв для поверхневого термообробляння, 

які працюють на газу 

28.93.15-80.00 Неелектричних • Устатковання для приготування чи розігрівання 

їжі, непобутове (крім # тунельних печей, 

неелектричних хлібопекарських печей, 

неелектричних перколяторів) 

28.93.15-80.00 Неелектричних • Устатковання для приготування чи розігрівання 

їжі, непобутове (крім неелектричних тунельних 

печей, # хлібопекарських печей, неелектричних 

перколяторів) 

28.93.15-80.00 Неелектричних • Устатковання для приготування чи розігрівання 

їжі, непобутове (крім неелектричних тунельних 

печей, неелектричних хлібопекарських печей, # 

перколяторів) 

28.93.17-13.00 Неелектричних • Устатковання промислове для виробництва 

хлібобулочних виробів (крім # печей) 

25.99.29-82.00 Неелектричні • Дзвони, гонги та подібні # вироби, з 
недорогоцінних металів 

27.40.23 Неелектричні • Лампи та світильники # 

27.40.23-00.00 Неелектричні • Лампи та світильники # 

27.52 Неелектричні • Прилади побутові # 
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27.52.11 Неелектричні • Прилади побутові # для приготування та 

підігрівання їжі, залізні, сталеві або мідні 

27.52.11-90.00 Неелектричні • Прилади побутові для приготування та 
підігрівання їжі (#) залізні, сталеві або мідні 

27.52.13 Неелектричні • Повітронагрівачі та розподільники гарячого 

повітря, #, залізні чи сталеві, н. в. і. у. 

27.52.13-00.00 Неелектричні • Повітронагрівачі та розподільники гарячого 

повітря, #, залізні чи сталеві, н. в. і. у. 

27.52.14 Неелектричні • Водонагрівачі # надшвидкого нагрівання чи 

акумулювальні 

27.52.14-00.00 Неелектричні • Водонагрівачі # надшвидкого нагрівання чи 

акумулювальні 

28.21.12 Неелектричні • Печі промислові чи лабораторні, # (зокрема 

сміттєспалювальні), крім хлібопекарських печей 

28.21.12-30.00 Неелектричні • Печі # для випалювання, виплавляння чи іншого 

термічного обробляння піритових руд або руд 

металів 

28.21.12-70.00 Неелектричні • Печі промислові чи лабораторні, #, зокрема 
сміттєспалювальні (крім печей для 

випалювання, виплавляння чи іншого 

термічного обробляння піритових руд або руд 

металів, хлібопекарських печей і крекінг-печей) 

28.29.7 Неелектричні • Машини й апарати # для паяння м'якими та 
твердими припоями чи зварювання та частини 

до них; машини та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.29.70 Неелектричні • Машини й апарати # для паяння м'якими та 
твердими припоями чи зварювання та частини 

до них; машини та пристрої для поверхневого 

термообробляння, які працюють на газу 

28.93.15 Неелектричні • Печі хлібопекарські #; устатковання непобутове 

для приготування чи підігрівання їжі 

28.93.15-30.00 Неелектричні • Печі хлібопекарські # (зокрема кондитерські 
печі) 

26.51.12-70.00 Неелектронні • Інструменти та прилади топографічні (зокрема 

фотограмметричні), гідрографічні, 
океанографічні, гідрологічні, метеорологічні та 
геофізичні (крім нівелірів і компасів), #; 

далекоміри неелектронні 

26.51.12-70.00 Неелектронні • Інструменти та прилади топографічні (зокрема 

фотограмметричні), гідрографічні, 
океанографічні, гідрологічні, метеорологічні та 
геофізичні (крім нівелірів і компасів), 
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неелектронні; далекоміри # 

26.51.43-59.00 Неелектронні • Прилади й апаратура # для вимірювання чи 

контролювання напруги, струму, опору або 

потужності, без записувального пристрою (крім 

мультиметрів, вольтметрів) 

26.51.45-59.00 Неелектронні • Прилади й апаратура # без записувального 

пристрою для вимірювання чи перевіряння 

коефіцієнтів підсилення (крім мультиметрів і 
вольтметрів) 

26.51.51-79.00 Неелектронні • Гідрометри, гігрометри та психрометри # 

(зокрема гігрографи, термогігрографи, 

баротермогігрографи, актинометри, бароскопи), 

крім радіозондів для атмосферного зондування 

26.51.52-55.00 Неелектронні • Витратоміри # (крім електролічильників, 

гідрометричних гребних коліс) 

26.51.52-59.00 Неелектронні • Інструменти та апаратура # для вимірювання чи 

перевіряння рівня рідини 

26.51.52-74.00 Неелектронні • Манометри спіральні чи з металевою 

мембраною # 

26.51.52-89.00 Неелектронні • Інструменти # для вимірювання чи перевіряння 

змінних характеристик рідин і газів (зокрема 

теплометри), крім призначених для вимірювання 

тиску, витрат і рівня рідин 

26.51.53-19.00 Неелектронні • Аналізатори газу чи диму # 

26.51.62-30.00 Неелектронні • Машини та пристрої # для випробовування 

металів 

26.51.62-59.00 Неелектронні • Машини та пристрої # для випробовування 

механічних властивостей матеріалів (зокрема 
текстилю, паперу, картону, пластмас, деревини, 

бетону, ґуми, шкіри, лінолеуму), крім металів 

26.51.66-89.00 Неелектронні • Інструменти та машини # для вимірювання (крім 

призначених для вимірювання чи перевіряння 

геометричних параметрів, балансування 

механічних частин, випробовувальних стендів, 

інструментів і оптичних приладів) 

26.51.70-19.00 Неелектронні • Термостати # 

23.13.11-50.00 Незабарвленого • Пляшки для напоїв і харчових продуктів 

номінальною місткістю менше ніж 2,5 л з # скла 
(крім пляшок, частково виготовлених зі шкіри 

або покритих шкірою, пляшечок дитячих із 
сосками) 

32.12.11 Незакріплене • Перли культивовані, дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне каміння, зокрема синтетичне 
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чи відновлене, оброблене, але # 

32.12.11-00.00 Незакріплене • Перли культивовані, дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне каміння, зокрема синтетичне 

чи відновлене, оброблене, але # 

25.73.40-27.00 Незакріплених • Інструменти для свердління, для обробляння 

металу, з робочою частиною зі спеченого 

карбіду металу, крім # пластин, стрижнів та 
наконечників і подібних виробів зі спеченого 

карбіду металу 

25.73.40-50.00 Незакріплених • Фрези для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім # 

пластин, стрижнів і наконечників зі спеченого 

карбіду металу й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.40-71.00 Незакріплених • Різці токарні для обробляння металу з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім # 

пластин, стрижнів, наконечників зі спеченого 

карбіду металу й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.40-87.00 Незакріплених • Деталі змінні до ручних інструментів з робочою 

частиною зі спеченого карбіду металу (крім # 

пластин, стрижнів і наконечників зі спеченого 

карбіду металу й подібних деталей до 

інструментів) 

25.73.60-24.00 Незакріплених • Фільтри для витягування чи екстрування металу 

(крім # пластин, стрижнів, наконечників і 
подібних виробів зі спеченого карбіду металу чи 

металокераміки) 

24.10.7 Незамкнуті • Профілі #, шпунтові палі та конструктивні 
елементи залізничних і трамвайних колій, зі 
сталі, гарячого обробляння 

24.10.71 Незамкнуті • Профілі # з нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння чи пресування 

24.10.71-40.00 Незамкнуті • Профілі # з нелегованої сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння чи пресування, інші 

24.10.72 Незамкнуті • Профілі # з нержавкої сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння чи пресування 

24.10.72-00.00 Незамкнуті • Профілі # з нержавкої сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння чи пресування 

24.10.73 Незамкнуті • Профілі # з іншої легованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 
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прокатування, гарячого волочіння чи пресування 

24.10.73-00.00 Незамкнуті • Профілі # з іншої легованої сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, гарячого волочіння чи пресування 

24.33.1 Незамкнуті • Профілі # холодносформовані чи оброблені в 

холодному стані 

24.33.11 Незамкнуті • Профілі # холодносформовані чи оброблені в 

холодному стані, з нелегованої сталі 

24.33.12 Незамкнуті • Профілі # холодносформовані чи оброблені в 

холодному стані, з нержавкої сталі 

24.33.12-00.00 Незамкнуті • Профілі # холодносформовані чи оброблені в 

холодному стані, з нержавкої сталі 

10.20.23 Незасолена • Риба засушена, засолена чи #, або в розсолі 

10.20.23-00.00 Незасолена • Риба засушена, засолена чи #, або в розсолі 

10.51.22 Незбиране • Молоко # в порошку 

10.51.22-30 Незбиране • Молоко # в порошку чи вершки незбирані в 

порошку (молоко та вершки у твердих формах, з 
умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), у 

первинних пакованнях не більше ніж 2,5 кг 

10.51.22-30.09 Незбиране • Молоко # у порошку чи вершки незбирані в 

порошку (молоко та вершки у твердих формах, з 
умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), у 

первинних пакованнях не більше ніж 2,5 кг, 
інше 

10.51.22-60.00 Незбиране • Молоко # в порошку чи вершки незбирані в 

порошку (молоко та вершки у твердих формах, з 
умістом жиру більше ніж 1,5 мас. %), у 

первинних пакованнях більше ніж 2,5 кг 

21.20.13-80.00 Незмішаних • Ліки, інші, зі змішаних чи # препаратів, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, н. в. і. у. 

10.41.51 Незмодифікована • Олія соєва та її фракції, рафінована, хімічно # 

10.41.51-00.00 Незмодифікована • Олія соєва та її фракції, рафінована, хімічно # 

10.41.52 Незмодифікована • Олія арахісова та її фракції, рафінована, хімічно 

# 

10.41.52-00.00 Незмодифікована • Олія арахісова та її фракції, рафінована, хімічно 

# 

10.41.53 Незмодифікована • Олія оливкова та її фракції, рафінована, хімічно 

# 

10.41.53-10.00 Незмодифікована • Олія оливкова та її фракції, рафінована, хімічно 

# 
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10.41.54 Незмодифікована • Олія соняшникова та її фракції, рафінована, 

хімічно # 

10.41.54-00.00 Незмодифікована • Олія соняшникова та її фракції, рафінована, 

хімічно # 

10.41.55 Незмодифікована • Олія бавовняна та її фракції, рафінована, хімічно 

# 

10.41.55-00.00 Незмодифікована • Олія бавовняна та її фракції, рафінована, хімічно 

# 

10.41.56 Незмодифікована • Олія рапсова, кользова й гірчична та її фракції, 
рафінована, хімічно # 

10.41.56-00.00 Незмодифікована • Олія рапсова, кользова й гірчична та її фракції, 
рафінована, хімічно # 

10.41.57 Незмодифікована • Олія пальмова та її фракції, рафінована, хімічно 

# 

10.41.57-00.00 Незмодифікована • Олія пальмова та її фракції, рафінована, хімічно 

# 

10.41.58 Незмодифікована • Олія кокосова та її фракції, рафінована, хімічно 

# 

10.41.58-00.00 Незмодифікована • Олія кокосова та її фракції, рафінована, хімічно 

# 

22.29.21-50.00 Незмодифікованих • Пластини, листи, плівка, смуги й інші пласкі 
пластмасові форми, самосклеювальні, у рулонах, 

завширшки не більше ніж 20 см, з продуктів, 

одержаних конденсацією чи полімеризацією з 
перегрупуванням, хімічно змодифікованих або # 

(крім стрічки пластмасової самосклеювальної з 
покривом, з умістом невулканізованої 
натуральної чи штучної ґуми) 

22.29.22-50.00 Незмодифікованих • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічка та інші 
пласкі пластмасові форми самосклеювальні, з 
продуктів, одержаних конденсацією чи 

полімеризацією з перегрупуванням, хімічно 

змодифікованих або #, у рулонах завширшки 

більше ніж 20 см чи інакше, не оброблені, крім 

оброблення поверхні, або нарізані на форми, 

зокрема квадратні чи прямокутні (крім покривів 

на підлогу, стіни або стелі підкатегорії 22.23.11) 

18.12.14-49.00 Неілюстрованих • Друкування поштових листівок, ілюстрованих 

або # 

18.12.14-56.00 Неілюстрованих • Друкування вітальних листівок, ілюстрованих 

або #, з конвертами чи без конвертів 

13.20.31-30.00 Нейлону • Тканини із хімічних комплексних ниток, 

виготовлені з високоміцних ниток, стрічкових 
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чи подібних ниток (зокрема з #, інших 

поліамідів, поліефіру, віскози) 

13.94.11-60.00 Нейлону • Мотузки, канати чи троси з поліетилену, 

поліпропілену, # чи інших поліамідів або 

поліефірів, з лінійною щільністю не менше ніж 

50000 децитексів, з інших синтетичних волокон 

(крім шпагату для пакування чи для 

обв'язування) 

13.94.11-70.00 Нейлону • Мотузки, з поліетилену чи поліпропілену, з # чи 

інших поліамідів або поліефірів, з лінійною 

щільністю менше ніж 50000 децитексів (крім 

шпагату для пакування чи для обв'язування) 

13.94.12-53.00 Нейлону • Сітки готові, зі шпагату, тросу чи канату з # чи 

інших поліамідів (крім сіткового полотна в 

куску, в'язаного гачком, сіток для волосся, сіток 

для різних видів спорту та рибальських сіток) 

13.94.12-55.00 Нейлону • Сітки готові, з # чи інших поліамідів (крім 

сіткового полотна в куску, в'язаного гачком, 

сіток для волосся, сіток для різних видів спорту 

та рибальських сіток, сіток зі шпагату, тросу чи 

канату) 

13.94.12-59.00 Нейлону • Полотно сіткове плетене, з текстильних 

матеріалів (крім готових рибальських сіток з 
хімічного текстилю, інших сіток з # чи інших 

поліамідів) 

13.96.15 Нейлону • Полотно кордне для шин, з високоміцних ниток 

з # чи інших поліамідів, поліефірів або віскози 

13.96.15-00.00 Нейлону • Полотна кордні для шин, з високоміцних ниток з 
# чи інших поліамідів, поліефірів або віскози 

20.60.12-40.00 Нейлону • Нитки високоміцні з # чи з інших поліамідів, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток 

для шиття та високоміцних ниток з арамідів) 

24.51.13-40.00 Нековкого • Лиття інших деталей поршневих двигунів і 
виробів машинобудування з # чавуну 

24.51.30-30.00 Нековкого • Фітинги до труб і трубок з # чавуну 

25.99.29-13.00 Нековкого • Вироби з # чавуну, н. в. і. у. 

25.93.12-50.00 Неколючого • Дріт кручений, троси, плетені шнури та подібні 
вироби з міді (крім електроізольованих, 

колючого дроту та # подвійного 

вільнокрученого дроту для огорож, ізольованих 

електричного проводу та кабелів) 

25.93.12-70.00 Неколючого • Дріт кручений, троси, плетені шнури та подібні 
вироби з алюмінію (крім електроізольованих, 

колючого дроту та # подвійного 
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вільнокрученого дроту для огорож, ізольованих 

електричного проводу та кабелів) 

20.14.52-30.00 Неконденсоване • Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом(-

ами) азоту; сполуки, що мають у структурі # 

імідазольне кільце (крім гідантоїну та його 

похідних) 

20.14.52-80.00 Неконденсоване • Сполуки, що мають у структурі # піридинове 

кільце чи хінолінові або ізохінолінові цикли без 
наступної конденсації; лактами; інші 
гетероциклічні сполуки лише з гетероатомом 

азоту 

21.10.3 Неконденсоване • Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні сполуки лише 
з гетероатомом(-ами) азоту, що мають у 

структурі # піразинове кільце, піримідинове 

кільце, піперазольне кільце чи фенотіазинову 

кільцеву систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн та його похідні; сульфонаміди 

21.10.31 Неконденсоване • Лактони, н. в. і. у., сполуки гетероциклічні лише 
з гетероатомом(-ами) азоту, що мають у 

структурі # піразольне кільце, піримідинове 

кільце, піперазинове кільце чи фенотіазинову 

кільцеву систему без подальшої конденсації; 
гідантоїн і його похідні 

21.10.31-30.00 Неконденсоване • Сполуки, що мають у структурі # піразольне 
кільце (гідроване чи негідроване) 

21.10.31-70.00 Неконденсоване • Сполуки, що мають у структурі # триазинове 

кільце (гідроване чи негідроване), крім меламіну 

10.51.55-30.00 Неконцентрована • Сироватка молочна та змодифікована молочна 

сироватка в порошку, гранулах чи інших 

твердих формах, концентрована, # чи з доданням 

підсолоджувача 

10.51.55-60.00 Неконцентрована • Сироватка молочна та змодифікована молочна 

сироватка в рідинній чи пастоподібній формах; 

концентрована, # чи з доданням підсолоджувача 

10.51.11-33.00 Неконцентроване • Молоко з умістом жиру не більше ніж 1мас. %, 

#, без додання цукру чи інших підсолоджувачів, 

у первинних пакованнях з чистим умістом не 

більше ніж 2 л 

10.51.11-37.00 Неконцентроване • Молоко з умістом жиру не більше ніж 1мас. %, 

#, без додання цукру чи інших підсолоджувачів, 

у первинних пакованнях з чистим умістом 

більше ніж 2 л 

10.51.11-42.00 Неконцентроване • Молоко з умістом жиру більше ніж 1мас. %, але 
не більше від 6 мас. %, #, без додання цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних пакованнях 
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з чистим умістом не більше ніж 2 л 

10.51.11-48.00 Неконцентроване • Молоко з умістом жиру більше ніж 1мас. %, але 
не більше від 6 мас. %, #, без додання цукру чи 

інших підсолоджувачів, у первинних пакованнях 

з чистим умістом більше ніж 2 л 

10.32.12-10.00 Неконцентрований • Сік апельсиновий, #, заморожений 

10.32.12-20.00 Неконцентрований • Сік апельсиновий, #, крім замороженого 

10.32.19-10.00 Неконцентрований • Сік з будь-яких цитрусових плодів одного виду, 

# (крім апельсинового та грейпфрутового) 

10.32.19-20.00 Неконцентрований • Сік з будь-яких фруктів чи овочів одного виду, 

#, неферментований та без додання спирту (крім 

апельсинового, грейпфрутового, ананасового, 

томатного, виноградного та яблучного соків) 

17.12.1 Некрейдований • Папір газетний, папір ручного виготовляння та 

інший # папір, або картон для графічних цілей 

17.12.4 Некрейдований • Папір # 

17.12.5 Некрейдований • Картон # (крім картону для писання, друкування 

чи іншої графічної призначеності) 

17.12.31 Некрейдований • Папір "крафт-лайнер", невибілений, # 

17.12.31-00.00 Некрейдований • Папір "крафт-лайнер", невибілений, # 

17.12.35-20.00 Некрейдований • Папір "тест-лайнер", # (картон тарний, з 
макулатури), у рулонах або в аркушах, 

щільністю не більше ніж 150 г/м2 

17.12.35-40.00 Некрейдований • Папір "тест-лайнер", # (картон тарний, з 
макулатури), у рулонах або в аркушах, 

щільністю більше ніж 150 г/м2 

17.12.41-20.00 Некрейдований • Крафт-папір мішковий, #, невибілений (крім 

паперу для писання, друкування чи іншої 
графічної призначеності, паперу для перфокарт і 
перфострічок) 

17.12.41-40.00 Некрейдований • Крафт-папір мішковий, # (крім невибіленого, 

паперу для писання, друкування чи іншої 
графічної призначеності, паперу для перфокарт і 
перфострічок) 

17.12.42 Некрейдований • Папір обгортковий сульфітний та інший # папір 

(крім паперу для писання, друкування чи іншої 
графічної призначеності) 

17.12.51 Некрейдований • Картон #, сірий ізсередини 

17.12.51-00.00 Некрейдований • Картон #, сірий ізсередини 

17.12.59 Некрейдований • Картон #, інший 
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17.12.59-00.00 Некрейдований • Картон #, інший 

24.20.14 Некруглого • Труби та трубки # поперечного перерізу та 

порожнисті профілі, зі сталі 

24.20.14-00.00 Некруглого • Труби та трубки # поперечного перерізу та 

порожнисті профілі, зі сталі 

24.20.34 Некруглого • Труби та трубки # поперечного перерізу, зварні, 
зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі 

24.20.34-10.00 Некруглого • Труби та трубки # поперечного перерізу, 

гарячого чи холодного формування та 
зварювання, з нержавкої сталі 

24.20.34-70.00 Некруглого • Труби та трубки # поперечного перерізу іншого, 

ніж квадратний або прямокутний, гарячого чи 

холодного формування та зварювання, зі сталі 
іншої, ніж нержавка сталь 

13.10.21 Некручений • Шовк-сирець (#) 

13.10.21-00.00 Некручений • Шовк-сирець (#) 

24.10.21 Нелегована • Сталь # у зливках чи інших первинних формах 

та напівфабрикати з нелегованої сталі 

24.44.13-30.00 Нелегована • Мідь рафінована #, необроблена (крім спечених 

виробів, які підлягають прокатуванню, екструзії, 
куванню) 

24.43.13-30.00 Нелеговане • Олово # необроблене (крім порошків і луски з 
цинку) 

24.42.11-30.00 Нелегований • Алюміній необроблений # (крім алюмінієвих 

порошку та луски) 

24.43.12-30.00 Нелегований • Цинк необроблений # (крім пилу, порошків і 
луски з цинку) 

24.45.11-00.00 Нелегований • Нікель необроблений # (крім порошку та луски) 

24.42.23-30.00 Нелегованого • Дріт з # алюмінію (крім ізольованих 

електричних проводів і кабелів, троса й 

армованого алюмінієвим дротом корду, 

багатожильного проводу й кабелю) 

24.10.21 Нелегованої • Сталь нелегована у зливках чи інших первинних 

формах та напівфабрикати з # сталі 

24.10.21-10.00 Нелегованої • Напівфабрикати пласкої форми з # сталі 

24.10.21-21.00 Нелегованої • Зливки, інші первинні форми та довгасті 
напівфабрикати для безшовних труб з # сталі 

24.10.21-22.00 Нелегованої • Зливки, первинні форми та довгасті 
напівфабрикати, зокрема заготівки, з # сталі, 
інші 
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24.10.31 Нелегованої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.31-10.00 Нелегованої • Прокат плаский з # сталі, завширшки не менше 
ніж 600 мм, без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, неплакований, без 
гальванічного чи іншого покриву, не в рулонах 

24.10.31-30.00 Нелегованої • Прокат плаский з # сталі, завширшки не менше 
ніж 600 мм, без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, неплакований, без 
гальванічного чи іншого покриву, з рельєфним 

малюнком, одержаним безпосередньо в процесі 
прокатування, і продукція завтовшки менше ніж 

4,75 мм, без рельєфного малюнка (крім 

прокатаного за чотирма гранями або в 

прямокутному закритому калібрі завширшки не 

більше ніж 1250 мм і завтовшки не менше від 4 

мм) 

24.10.31-50.00 Нелегованої • Прокат плаский з # сталі, завширшки не менше 
ніж 600 мм, без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву, не в рулонах, 

без рельєфного малюнка; прокат плаский з 
заліза чи нелегованої сталі, завширшки не 

менше ніж 600 мм, гарячекатаний та з 
подальшим оброблянням, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву 

24.10.31-50.00 Нелегованої • Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

неплакований, без гальванічного або іншого 

покриву, не в рулонах, без рельєфного малюнка; 

прокат плаский з заліза чи # сталі, завширшки не 

менше ніж 600 мм, гарячекатаний та з 
подальшим оброблянням, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву 

24.10.32 Нелегованої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

завширшки менше ніж 600 мм 

24.10.32-10.00 Нелегованої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

прокатаний за чотирма гранями чи у 

прямокутному закритому калібрі, завширшки не 

менше ніж 150 мм, але менше від 600 мм і 
завтовшки не менше ніж 4 мм, не в рулонах, без 
рельєфного малюнка, загально відомий як 

"широкоштабовий прокат" 

24.10.32-30.00 Нелегованої • Прокат плаский з # сталі, завширшки менше ніж 
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600 мм, без подальшого обробляння, крім 

гарячого прокатування, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву (крім 

"широкоштабового прокату") 

24.10.41 Нелегованої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.51 Нелегованої • Прокат плаский з # сталі, завширшки не менше 
ніж 600 мм, плакований, з гальванічним або 

іншим покривом 

24.10.51-20.00 Нелегованої • Прокат плаский із заліза чи # сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм, електротехнічно 

оцинкований 

24.10.51-50.00 Нелегованої • Прокат плаский, із заліза чи # сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм, плакований 

24.10.61 Нелегованої • Бруски та прутки гарячекатані, вільно укладені в 

бунти, з # сталі 

24.10.61-10.00 Нелегованої • Прутки рифлені чи з іншим видом деформації, з 
# сталі 

24.10.61-90.00 Нелегованої • Бруски та прутки з # сталі, інші 

24.10.62-50.00 Нелегованої • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для буріння 

та бурових штанг) з # сталі іншої, ніж автоматна 

сталь 

24.10.71 Нелегованої • Профілі незамкнуті з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння чи пресування 

24.10.71-10.00 Нелегованої • Профілі U-подібні заввишки не менше ніж 80 

мм з # сталі 

24.10.71-20.00 Нелегованої • Профілі I-подібні заввишки не менше ніж 80 мм 

з # сталі 

24.10.71-30.00 Нелегованої • Профілі H-подібні заввишки не менше ніж 80 

мм з # сталі 

24.10.71-40.00 Нелегованої • Профілі незамкнуті з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння чи пресування, інші 

24.31.1 Нелегованої • Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з 
# сталі 

24.31.10 Нелегованої • Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з 
# сталі 

24.31.10-10.00 Нелегованої • Бруски та стрижні з # автоматної сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 
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здеформування або обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування) 

24.31.10-20.00 Нелегованої • Бруски та стрижні із заліза чи # сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування) з 
часткою вуглецю менше ніж 0,25мас. %, з 
квадратним або поперечним перерізом, крім 

прямокутного (крім виготовлених з автоматної 
сталі), інші 

24.31.10-30.00 Нелегованої • Бруски та стрижні із заліза чи # сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування) з 
часткою вуглецю менше ніж 0,25 мас. %, з 
прямокутним або іншим поперечним перерізом, 

крім квадратного (крім виготовлених з 
автоматної сталі), інші 

24.31.10-40.00 Нелегованої • Бруски та стрижні із заліза чи # сталі, холодного 

здеформування або обробляння в холодному 

стані, або не здеформовані й не оброблені, н. в. і. 
у. (крім гарячекатаних, гарячеволочильних або 

гарячеекструдованих без подальшого 

обробляння, крім плакування та спресованих 

виробів), інші 

24.31.10-50.00 Нелегованої • Бруски та стрижні із заліза чи # сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування) з 
часткою вуглецю не менше ніж 0,25 мас. %, 

(крім вироблених з автоматної сталі), інші 

24.31.10-60.00 Нелегованої • Кутики, форми та профілі із заліза чи # сталі без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування), крім 

профільованих листів 

24.32.10-11.00 Нелегованої • Смуга вузька холоднокатана з # сталі, з часткою 

вуглецю менше ніж 0,25 мас. %, завширшки 

менше ніж 600 мм 

24.32.10-12.00 Нелегованої • Смуга вузька холоднокатана з # сталі, з часткою 

вуглецю від 0,25 мас. %, але не більше від 0,6 

мас. %, завширшки менше ніж 600 мм 

24.32.10-14.00 Нелегованої • Смуга вузька холоднокатана з # сталі, з часткою 

вуглецю не менше ніж 0,6 мас. %, завширшки 

менше ніж 600 мм 

24.32.10-16.00 Нелегованої • Смуга вузька холоднокатана з # сталі іншої, ніж 



стор. 1782 з 1807  

нержавка сталь і електротехнічна сталь, 

завширшки менше ніж 600 мм 

24.32.10-22.00 Нелегованої • Смуга рулонна холоднокатана з # сталі та з 
легованої сталі іншої, ніж нержавка сталь і 
електротехнічна сталь, завширшки менше ніж 

600 мм 

24.32.10-25.00 Нелегованої • Прокат плаский із заліза чи # сталі, завширшки 

менше ніж 600 мм, холоднокатаний (обтиснений 

у холодному стані), неплакований, без 
гальванічного чи іншого покриву, з часткою 

вуглецю менше ніж 25 мас. %, 

"електротехнічний" 

24.32.20-10.00 Нелегованої • Смуга вузька плакована з # сталі (крім 

електроізольованої штаби), завширшки менше 

ніж 600 мм 

24.32.20-40.00 Нелегованої • Смуга рулонна холоднокатана з # сталі, покрита 
зануренням у розплавлений метал, завширшки 

менше ніж 600 мм 

24.32.20-50.00 Нелегованої • Смуга рулонна холоднокатана з # сталі, покрита 
металом електролітичним способом, завширшки 

менше ніж 600 мм 

24.33.2 Нелегованої • Листи ребристі з # сталі 

24.33.11 Нелегованої • Профілі незамкнуті холодносформовані чи 

оброблені в холодному стані, з # сталі 

24.33.11-10.00 Нелегованої • Профілі холодносформовані, виготовлені з 
плаского прокату, з # сталі, без покриву 

24.33.11-30.00 Нелегованої • Профілі холодносформовані, виготовлені з 
плаского прокату, з # сталі, з цинковим 

покривом 

24.33.11-50.00 Нелегованої • Кутики, форми та профілі із заліза або # сталі 
без подальшого обробляння, крім холодного 

формування або обробляння в холодному стані 
та з подальшим оброблянням, чи без 
подальшого обробляння, крім спресованих, чи 

гарячого формування іншим способом та з 
подальшим оброблянням, н. в. і. у. (крім з 
плаского прокату) 

24.33.20 Нелегованої • Листи ребристі з # сталі 

24.33.20-00.00 Нелегованої • Листи ребристі з # сталі 

24.34.11 Нелегованої • Дріт холодноволочильний з # сталі 

24.34.11-30.00 Нелегованої • Дріт з # сталі, з умістом менше ніж 0,25 мас. % 

вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім 

крученого дроту, колючого дроту для 
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огороджування, спареного дроту, зубчатого 

дроту, ізольованого електричного проводу 

24.34.11-50.00 Нелегованої • Дріт з # сталі, з умістом не менше ніж 0,25 мас. 

%, але менше від 0,6 мас. % вуглецю (зокрема 

гофрований дріт), крім крученого дроту, 

колючого дроту для огороджування, спареного 

дроту, зубчатого дроту, ізольованого 

електричного проводу 

24.34.11-70.00 Нелегованої • Дріт з # сталі, з умістом не менше ніж 0,6 мас. % 

вуглецю (зокрема гофрований дріт), крім 

крученого дроту, колючого дроту для 

огороджування, спареного дроту, зубчатого 

дроту, ізольованого електричного проводу 

23 Неметалева • Продукція мінеральна #, інша 

23.99.9 Неметалевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших мінеральних # виробів, н. в. і. у. 

23.99.99 Неметалевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших мінеральних # виробів, н. в. і. у. 

23.99.99-00.00 Неметалевих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших мінеральних # виробів, н. в. і. у. 

25.61.12 Неметалевих • Нанесення # покривів на метал 

23.9 Неметалеві • Вироби абразивні та інші # мінеральні вироби 

23.99 Неметалеві • Вироби мінеральні #, інші, н. в. і. у. 

23.99.1 Неметалеві • Вироби мінеральні #, інші, н. в. і. у. 

23.99.19 Неметалеві • Вироби мінеральні #, н. в. і. у. 

20.11.12 Неметалів • Діоксид вуглецю та інші неорганічні 
кисневмісні сполуки # 

20.11.12-90.00 Неметалів • Сполуки # кисневмісні неорганічні (крім 

триоксиду сірки (сірчаного ангідриду); 

триоксиду миш'яку, оксиду азоту, діоксиду 

кремнію, діоксиду сірки, діоксиду вуглецю) 

20.13.22 Неметалів • Сполуки # галогенні чи сірчані 

20.13.22-37.00 Неметалів • Галогеніди та оксигалогеніди # (крім хлоридів і 
оксихлоридів фосфору) 

20.13.22-60.00 Неметалів • Сульфіди #, трисульфід фосфору технічний 

20.14.53-80.00 Неметалів • Естери інших неорганічних кислот # (крім 

галогенідів водню), їхні солі та галогено-, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

25.99.29-37.00 Немеханічні • Вентилятори #, жолоби, гаки та подібні вироби 

із заліза чи сталі, що їх використовують у 

будівельній промисловості (крім кованих і 
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штампованих) 

32.99.41-10.00 Немеханічні • Запальнички сигаретні та інші запальнички 

(зокрема запальнички механічні, запальнички 

електричні, запальнички хімічні, запальнички #, 

запальнички до транспортних засобів) 

10.51.22-30.01 Немовлят • Молоко спеціальної призначеності для #, у 

герметичних пакованнях масою нетто не більше 
ніж 500 г, з умістом жиру понад 10 мас. % 

23.99.11 Немонтовані • Волокно азбестове оброблене; суміші на основі 
азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих 

сумішей чи азбесту; матеріали фрикційні для 

гальм, зчеплення та будь-яких пристроїв, # 

23.99.11-00.00 Немонтовані • Волокно азбестове оброблене; суміші на основі 
азбесту чи карбонату магнію; вироби з цих 

сумішей чи азбесту; матеріали фрикційні для 

гальм, зчеплення та будь-яких пристроїв, # 

25.94.12 Ненарізні • Засоби кріпильні #, із заліза чи сталі, н. в. і. у. 

25.94.12-70.00 Ненарізні • Шпонки, шплінти та подібні кріпильні # засоби 

(крім шайб і заклепок), із заліза чи сталі 

25.94.13 Ненарізні • Засоби кріпильні # та нарізні, з міді 

25.94.13-10.00 Ненарізні • Шайби, заклепки, шпонки, шплінти та подібні 
кріпильні # засоби, з міді 

22.21.30-63.00 Ненасичених • Пластини, листи, плівка, фольга та стрічки з # 

складних ефірів, неармовані або не з'єднані з 
іншими матеріалами 

31.00.11-59.00 Необбиті • Сидіння поворотні, #, з пристроєм регулювання 

висоти (крім сидінь з коліщатками чи полоззям, 

медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних сидінь, перукарських чи подібних 

крісел) 

31.00.11-90.00 Необбиті • Сидіння #, з металевим каркасом (крім 

медичних, хірургічних, стоматологічних або 

ветеринарних сидінь, перукарських чи подібних 

крісел, поворотних сидінь) 

31.00.12-90.00 Необбиті • Сидіння #, з дерев'яним каркасом (крім 

обертових сидінь) 

16.10.3 Необроблена • Деревина #; шпали дерев'яні до залізничних або 

трамвайних колій, просочені чи оброблені 
іншим способом 

16.10.31 Необроблена • Деревина #, оброблена фарбою, протруювачами, 

креозотом або іншими консервантами 

16.10.31-00.00 Необроблена • Деревина #, оброблена фарбою, протруювачами, 

креозотом або іншими консервантами 
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16.10.39 Необроблена • Деревина # інша, зокрема жердини та кілки 

16.10.39-00.00 Необроблена • Деревина # інша, зокрема жердини та кілки 

24.41.3 Необроблена • Платина # чи напівоброблена, або як порошок 

24.41.30 Необроблена • Платина # чи напівоброблена, або як порошок 

24.44.1 Необроблена • Мідь #; штейн мідний; мідь цементаційна 

24.44.13-30.00 Необроблена • Мідь рафінована нелегована, # (крім спечених 

виробів, які підлягають прокатуванню, екструзії, 
куванню) 

20.13.68 Необроблене • Кварц п'єзоелектричний; каміння дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне, штучне чи реконструйоване, 

інше, # 

20.13.68-00.00 Необроблене • Кварц п'єзоелектричний; каміння дорогоцінне чи 

напівдорогоцінне, штучне чи реконструйоване, 

інше, # 

23.19.11 Необроблене • Скло в масі у формі кульок (крім мікросфер), 

стрижнів і трубок, # 

23.19.11-30.00 Необроблене • Скло # у формі кульок або стрижнів (крім 

скляних іграшкових кульок, скляних кульок, 

подрібнених після формування, що їх 

використовують як заглушки до пляшок, 

скляних мікросфер діаметром не більше ніж 1 

мм) 

24.41.1 Необроблене • Срібло # чи напівоброблене, або як порошок 

24.41.2 Необроблене • Золото # чи напівоброблене, або як порошок 

24.41.10 Необроблене • Срібло # чи напівоброблене, або як порошок 

24.41.10-30.00 Необроблене • Срібло # чи як порошок (зокрема срібло з 
гальванічним покривом із золота чи платини) 

24.41.20 Необроблене • Золото # чи напівоброблене, або як порошок 

24.41.20-30.00 Необроблене • Золото # чи як порошок, не призначене для 

карбування монет (зокрема золото з 
гальванічним покривом із платини) 

24.43.13 Необроблене • Олово # 

24.43.13-30.00 Необроблене • Олово нелеговане # (крім порошків і луски з 
цинку) 

23.52.30-30.00 Необроблений • Доломіт кальцинований та спечений #, начорно 

оброблений або розрізаний на прямокутні чи 

квадратні блоки або плити 

24.42.1 Необроблений • Алюміній #; оксид алюмінію 

24.42.11 Необроблений • Алюміній # 



стор. 1786 з 1807  

24.42.11-30.00 Необроблений • Алюміній # нелегований (крім алюмінієвих 

порошку та луски) 

24.43.11 Необроблений • Свинець# 

24.43.11-30.00 Необроблений • Свинець рафінований # (крім порошків і луски зі 
свинцю) 

24.43.11-50.00 Необроблений • Свинець з умістом сурми, # (крім порошків і 
луски зі свинцю) 

24.43.11-90.00 Необроблений • Свинець # (крім порошків і луски зі свинцю, 

необробленого свинцю з умістом сурми, 

рафінованого) 

24.43.12 Необроблений • Цинк # 

24.43.12-30.00 Необроблений • Цинк # нелегований (крім пилу, порошків і 
луски з цинку) 

24.45.1 Необроблений • Нікель #; продукти металургії нікелю проміжні 

24.45.11 Необроблений • Нікель # 

24.45.11-00.00 Необроблений • Нікель # нелегований (крім порошку та луски) 

24.41.30-50.00 Необроблених • Платина, паладій, родій, іридій, осмій і рутеній 

напівоброблені (крім # або як порошок) 

23.19.11-50.00 Необроблені • Труби скляні # (зокрема труби з умістом 

флуорисцентного матеріалу, доданого до маси), 

крім труб, покритих з внутрішньої частини 

флуорисцентним матеріалом 

24.41.30-30.00 Необроблені • Платина, паладій, родій, іридій, осмій і рутеній # 

чи як порошок 

24.42.11-53.00 Необроблені • Сплави алюмінієві # у первинній формі (крім 

алюмінієвих порошку та луски) 

24.42.11-55.00 Необроблені • Сплави алюмінієві # у вторинній формі (крім 

алюмінієвих порошку та луски) 

24.43.1 Необроблені • Свинець, цинк і олово # 

24.43.12-50.00 Необроблені • Сплави цинкові # (крім пилу, порошків і луски з 
цинку) 

24.43.13-50.00 Необроблені • Сплави олов'яні # (крім порошків і луски з 
цинку) 

24.44.13 Необроблені • Мідь рафінована та сплави мідні #; лігатури на 

основі міді 

24.44.13-70.00 Необроблені • Сплави мідні # (крім спечених виробів, які 
підлягають прокатуванню, екструзії, куванню); 

лігатури на основі міді (зокрема непридатні для 

кування сплави), крім фосфіду міді з умістом 

більше ніж 15 мас. % фосфору 
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24.41.10-50.00 Необробленого • Срібло напівоброблене (зокрема срібло із 
гальванічним покривом із золота чи платини), 

крім # чи як порошок 

24.41.20-50.00 Необробленого • Золото напівоброблене, не призначене для 

карбування монет (зокрема золото з 
гальванічним покривом із платини), крім золота 
# чи як порошок 

24.43.11-90.00 Необробленого • Свинець необроблений (крім порошків і луски зі 
свинцю, # свинцю з умістом сурми, 

рафінованого) 

26.70.21 Необробленого • Листи та пластини з поляризаційного матеріалу; 

лінзи, призми, дзеркала й інші оптичні елементи 

(крім елементів з оптично # скла), оправлені чи 

неоправлені, не до камер, проекторів, 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

11.06.10-30.00 Необсмажений • Солод # 

10.61.33-51.00 Необсмажених • Продукти готові типу "мюслі" на основі # 

пластівців із зернових культур 

26.70.21 Неоправлені • Листи та пластини з поляризаційного матеріалу; 

лінзи, призми, дзеркала й інші оптичні елементи 

(крім елементів з оптично необробленого скла), 

оправлені чи #, не до камер, проекторів, 

фотозбільшувачів чи фотозменшувачів 

26.70.21-80.00 Неоправлені • Листи та пластини з поляризаційного матеріалу; 

фільтри оправлені, виготовлені з будь-якого 

матеріалу 

32.50.41-53.00 Неоправлені • Лінзи до окулярів # (крім лінз, що коригують 

зір) 

32.50.41-55.00 Неоправлені • Лінзи до окулярів #, що коригують зір, 

однофокусні, оброблені з обох боків 

32.50.41-59.00 Неоправлені • Лінзи до окулярів #, що коригують зір, 

оброблені з обох боків (крім однофокусних) 

32.50.41-70.00 Неоправлені • Лінзи до окулярів #, що коригують зір (крім 

оброблених з обох боків) 

17.12.73 Неорганічними • Папір і картон для писання, друкування чи іншої 
графічної призначеності, крейдовані каоліном 

або іншими # речовинами 

17.12.73-35.00 Неорганічними • Папір-основа крейдований каоліном або іншими 

# речовинами, для фото-, термо-, 

електрочутливого паперу, щільністю не більше 

ніж 150 г/м2, з часткою волокон, одержаних 

механічним способом, не більше ніж 10 мас. % 

17.12.73-37.00 Неорганічними • Папір крейдований каоліном або іншими # 
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речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт (крім паперу-основи 

крейдованого щільністю не більше ніж 150 г/м2) 

17.12.73-60.00 Неорганічними • Папір крейдований каоліном або іншими # 

речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт легкий, з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.73-75.00 Неорганічними • Папір крейдований каоліном або іншими # 

речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт у рулонах, інший, з часткою 

волокон, одержаних механічним способом, 

більше ніж 10 мас, % 

17.12.73-79.00 Неорганічними • Папір крейдований каоліном або іншими # 

речовинами, для писання, друкування, 

графічних робіт в аркушах, з часткою волокон, 

одержаних механічним способом, більше ніж 10 

мас. % 

17.12.74 Неорганічними • Крафт-папір (крім крафт-паперу для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), 
крейдований каоліном або іншими # речовинами 

17.12.74-00.00 Неорганічними • Крафт-папір (крім крафт-паперу для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), 
крейдований каоліном або іншими # речовинами 

17.12.75 Неорганічними • Крафт-картон (крім крафт-картону для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), 
крейдований каоліном або іншими # речовинами 

17.12.75-00.00 Неорганічними • Крафт-картон (крім крафт-картону для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності), 
крейдований каоліном або іншими # речовинами 

17.12.78 Неорганічними • Картон сірий ізсередини (крім призначеного для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності), крейдований каоліном або 

іншими # речовинами 

17.12.78-20.00 Неорганічними • Крафт-папір і картон, крейдовані коаліном або 

іншими # речовинами з одного чи обох боків, у 

рулонах або в аркушах, чи у прямокутних 

аркушах (крім призначених для писання, 

друкування чи іншої графічної призначеності, 
паперу та картону, вибілених рівномірно по всій 

масі, у яких більше 95 мас. % загальної маси 

волокна становлять деревні волокна, одержані 
хімічним способом) 

17.12.79 Неорганічними • Папір і картон, інший (крім призначеного для 

писання, друкування чи іншої графічної 
призначеності), крейдований каоліном або 
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іншими # речовинами 

20.15.35 Неорганічними • Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію чи 

іншими # речовинами, що не є добривами 

20.13.9 Неорганічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших основних # хімічних речовин 

20.13.62 Неорганічних • Ціаніди, оксиди ціанідів і комплексні ціаніди; 

фульмінати, ціанати та тіоціанати; силікати; 

борати; перборати; солі # кислот або 

пероксокислот, інші 

20.13.62-80.00 Неорганічних • Солі # кислот або пероксокислот (крім азидів і 
подвійних чи комплексних силікатів) 

20.13.99 Неорганічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших основних # хімічних речовин 

20.13.99-00.00 Неорганічних • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

інших основних # хімічних речовин 

20.14.53 Неорганічних • Естери фосфорні та естери інших # кислот (крім 

галогенідів водню) та їхні солі; їхні галогено-, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

20.14.53-80.00 Неорганічних • Естери інших # кислот неметалів (крім 

галогенідів водню), їхні солі та галогено-, 

сульфо-, нітро- чи нітрозопохідні 

17.12.79-70.00 Неорганічною • Папір і картон, у рулонах або в аркушах, 

крейдований коаліном або іншою # речовиною з 
одного чи обох боків, крім будь-якого паперу та 
картону будь-якої графічної призначеності, 
багатошарового паперу та картону 

20.59.59-20.00 Неочищений • Піролігніти, татрат кальцію #, цитрат кальцію 

неочищений, засоби антикорозійні, з умістом 

амінів як активних складників 

20.59.59-20.00 Неочищений • Піролігніти, татрат кальцію неочищений, цитрат 
кальцію #, засоби антикорозійні, з умістом 

амінів як активних складників 

25.93.13-15.00 Неперервних • Тканина дротяна із заліза чи сталі (крім стрічок 

# до машин) 

25.93.13-13.00 Неперервні • Стрічки # для машин з дротяної тканини із заліза 

чи сталі 

25.93.13-60.00 Неперервні • Тканина дротяна, решітки й сітки та лист 
просічно-витяжний з міді (зокрема виготовлені з 
мідних сплавів, # стрічки з мідного дроту) 

10.51.40-50.00 Неперероблений • Сир сичужний тертий, у порошку, блакитний та 

інший # (крім свіжого сиру) 

24.10.31-10.00 Неплакований • Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки 
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не менше ніж 600 мм, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, #, без 
гальванічного чи іншого покриву, не в рулонах 

24.10.31-30.00 Неплакований • Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, #, без 
гальванічного чи іншого покриву, з рельєфним 

малюнком, одержаним безпосередньо в процесі 
прокатування, і продукція завтовшки менше ніж 

4,75 мм, без рельєфного малюнка (крім 

прокатаного за чотирма гранями або в 

прямокутному закритому калібрі завширшки не 

більше ніж 1250 мм і завтовшки не менше від 4 

мм) 

24.10.31-50.00 Неплакований • Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, #, без 
гальванічного або іншого покриву, не в рулонах, 

без рельєфного малюнка; прокат плаский з 
заліза чи нелегованої сталі, завширшки не 

менше ніж 600 мм, гарячекатаний та з 
подальшим оброблянням, неплакований, без 
гальванічного або іншого покриву 

24.10.31-50.00 Неплакований • Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки 

не менше ніж 600 мм, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

неплакований, без гальванічного або іншого 

покриву, не в рулонах, без рельєфного малюнка; 

прокат плаский з заліза чи нелегованої сталі, 
завширшки не менше ніж 600 мм, гарячекатаний 

та з подальшим оброблянням, #, без 
гальванічного або іншого покриву 

24.10.32-30.00 Неплакований • Прокат плаский з нелегованої сталі, завширшки 

менше ніж 600 мм, без подальшого обробляння, 

крім гарячого прокатування, #, без 
гальванічного або іншого покриву (крім 

"широкоштабового прокату") 

24.32.10-25.00 Неплакований • Прокат плаский із заліза чи нелегованої сталі, 
завширшки менше ніж 600 мм, холоднокатаний 

(обтиснений у холодному стані), #, без 
гальванічного чи іншого покриву, з часткою 

вуглецю менше ніж 25 мас. %, 

"електротехнічний" 

20.16.30-23.00 Непластифікований • Полівінілхлорид #, змішаний з будь-якими 

іншими речовинами, у первинних формах 

32.50.44 Непластмасових • Частини оправ і кріплень # до окулярів, 

захисних окулярів і подібних виробів 
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32.50.44-00.00 Непластмасових • Частини оправ і кріплень # до окулярів, 

захисних окулярів і подібних виробів 

32.50.43-90.00 Непластмасові • Оправи та кріплення # до окулярів, захисних 

окулярів і подібних виробів 

28.25.1 Непобутове • Теплообмінники; установки для кондиціювання 

повітря непобутові, # холодильне та морозильне 

устатковання 

28.93.15 Непобутове • Печі хлібопекарські неелектричні; устатковання 

# для приготування чи підігрівання їжі 

28.93.15-80.00 Непобутове • Устатковання для приготування чи розігрівання 

їжі, # (крім неелектричних тунельних печей, 

неелектричних хлібопекарських печей, 

неелектричних перколяторів) 

28.25.1 Непобутові • Теплообмінники; установки для кондиціювання 

повітря #, непобутове холодильне та морозильне 

устатковання 

28.29.5 Непобутові • Машини посудомийні # 

28.29.50 Непобутові • Машини посудомийні # 

28.29.50-00.00 Непобутові • Машини посудомийні # 

28.93.15-60.00 Непобутові • Перколятори та інші апарати для приготування 

кави й інших гарячих напоїв, # 

28.99.31 Непобутові • Сушарки для деревини, паперової маси, паперу 

та картону; сушарки #, н. в. і. у. 

28.99.31-50.00 Непобутові • Сушарки #, інші (крім сушарок для 

сільськогосподарської продукції, деревини, 

паперової маси, паперу та картону) 

28.25.9 Непобутового • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

холодильного та вентиляційного устатковання 

28.25.30-50.00 Непобутового • Частини холодильного # устатковання (зокрема 
випарювачі та конденсатори) 

28.25.30-70.00 Непобутового • Частини меблів з умонтованим холодильним 

устаткованням, теплових помп, холодильного 

побутового устатковання (випарювачі та 
конденсатори, крім випарювачів і конденсаторів 

до # холодильного устатковання) 

28.25.99 Непобутового • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

холодильного та вентиляційного устатковання 

28.25.99-00.00 Непобутового • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

холодильного та вентиляційного устатковання 

33.12.18 Непобутового • Ремонтування та технічне обслуговування # 

холодильного та вентиляційного устатковання 
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33.12.18-00.00 Непобутового • Ремонтування та технічне обслуговування # 

холодильного та вентиляційного устатковання 

33.20.29-50.00 Непобутового • Монтування # устатковання для охолодження та 
вентиляції 

28.92.21 Неповоротним • Бульдозери з # і поворотним відвалом, самохідні 

28.92.21-30.00 Неповоротним • Бульдозери з # і поворотним відвалом гусеничні 
(крім колісних) 

28.92.21-50.00 Неповоротним • Бульдозери з # і поворотним відвалом колісні 
(крім бульдозерів для прокладання шляхів) 

28.92.28 Неповоротні • Відвали бульдозерів # чи поворотні 

28.92.28-00.00 Неповоротні • Відвали бульдозерів # чи поворотні 

22.21.30-90.00 Непоруватих • Пластини, листи, плівка, фольга, стрічки інші з # 

пластмас, н. в. і. у., неармовані, неламіновані, не 

укріплені, не сполучені паралельно з іншими 

матеріалами (крім самосклеювальних виробів, 

зокрема покривів для підлог, стін або стелі 
підкатегорії 22.23.11 та стерильних адгезивних 

засобів для застосування в хірургії чи 

стоматологи підтипу 32.50.50-30.00) 

22.19.20-85.00 Непоруватої • Пластини, листи та стрічки з # вулканізованої 
ґуми для покриття підлог 

22.19.20-87.00 Непоруватої • Прутки та профілі, екструдовані з # ґуми 

24.44.13-70.00 Непридатні • Сплави мідні необроблені (крім спечених 

виробів, які підлягають прокатуванню, екструзії, 
куванню); лігатури на основі міді (зокрема # для 

кування сплави), крім фосфіду міді з умістом 

більше ніж 15 мас. % фосфору 

29.32.30-36.00 Непровідні • Мости провідні з диференціалом, мости #, їхні 
частини 

23.70.12-30.00 Непрямокутної • Плитка, кубики для мозаїки й подібні вироби з 
природного каменю прямокутної або # форми 

(зокрема квадратної), найбільшу грань яких 

може бути вписано у квадрат із стороною 

розміром менше ніж 7 см; гранули, дрібняк і 
порошок, штучно забарвлені 

13.99.14 Непси • Волокна текстильні завдовжки не більше ніж 5 

мм (пух), текстильний пил і фабричні вузлики 

(#) 

13.99.14-00.00 Непси • Волокна текстильні завдовжки не більше ніж 5 

мм (пух), текстильний пил і фабричні вузлики 

(#) 

20.14.71-30.00 Нерафінована • Олива талова, рафінована чи # 
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24.10.2 Нерафінована • Сталь # 

24.44.12 Нерафінована • Мідь #; аноди мідні для електролітичного 

рафінування 

24.44.12-00.00 Нерафінована • Мідь #; аноди мідні для електролітичного 

рафінування 

24.10.22 Нержавка • Сталь #, у зливках чи інших первинних формах і 
напівфабрикати з нержавкої сталі 

24.10.41-10.00 Нержавка • Листи, смуги та пластини холоднокатані без 
покриву, завширшки не менше ніж 600 мм, зі 
сталі іншої, ніж # сталь 

24.10.52-10.00 Нержавка • Прокат плаский з легованої сталі іншої, ніж # 

сталь, завширшки не менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані), електротехнічно оцинкований 

(крім продукції з кремнієвої електротехнічної 
сталі) 

24.10.52-30.00 Нержавка • Прокат плаский з легованої сталі іншої, ніж # 

сталь, завширшки не менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані), оцинкований (крім продукції 
електротехнічно оцинкованої, продукції з 
кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.66-50.00 Нержавка • Бруски гарячекатані (крім порожнистих 

горизонтальних розпірних колонок для буріння 

та бурових штанг) з легованої сталі (іншої, ніж 

#, інструментальна, кремніємарганцева, 

підшипникова та швидкорізальна сталь) 

24.20.11-50.00 Нержавка • Труби для нафто- та газопроводів, безшовні, зі 
сталі, іншої, ніж # сталь 

24.20.12-50.00 Нержавка • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для буріння нафтових і газових 

свердловин, безшовні, зі сталі іншої, ніж # сталь 

24.20.13-30.00 Нержавка • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

прецизійні, безшовні, холодноволочильні чи 

холоднокатані, зі сталі іншої, ніж # сталь 

24.20.13-50.00 Нержавка • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

безшовні, холодноволочильні чи холоднокатані, 
зі сталі іншої, ніж # сталь (крім прецизійних 

труб і трубок) 

24.20.13-70.00 Нержавка • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

оброблені у гарячому стані, безшовні, зі сталі 
іншої, ніж # сталь (крім труб для нафто- та 
газопроводів і обсадних, помпово-компресорних 

і бурильних труб, для буріння нафтових та 
газових свердловин) 
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24.20.31-50.00 Нержавка • Труби для нафто- та газопроводів, зварні, 
прямошовні чи зі спиральним швом, 

зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі іншої, ніж # сталь 

24.20.32-50.00 Нержавка • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових і газових свердловин, зварні, 
зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, зі 
сталі іншої, ніж # сталь 

24.20.33-40.00 Нержавка • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

прецизійні, зварні, зовнішнього діаметра не 

більше ніж 406,4 мм, зі сталі іншої, ніж # сталь 

24.20.33-70.00 Нержавка • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

гарячого чи холодного формування та 
зварювання, зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, зі сталі іншої, ніж # сталь 

24.20.34-30.00 Нержавка • Труби та трубки з квадратним або прямокутним 

поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки не 
більше ніж 2 мм гарячого чи холодного 

формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж # 

сталь 

24.20.34-50.00 Нержавка • Труби та трубки з квадратним або прямокутним 

поперечним перерізом, зі стінкою завтовшки 

більше ніж 2 мм, гарячого чи холодного 

формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж # 

сталь 

24.20.34-70.00 Нержавка • Труби та трубки некруглого поперечного 

перерізу іншого, ніж квадратний або 

прямокутний, гарячого чи холодного 

формування та зварювання, зі сталі іншої, ніж # 

сталь 

24.31.20-50.00 Нержавка • Профілі з легованої сталі іншої, ніж # сталь, 

холодного формування або обробляння в 

холодному стані (наприклад, холодного 

витягування) 

24.32.10-16.00 Нержавка • Смуга вузька холоднокатана з нелегованої сталі 
іншої, ніж # сталь і електротехнічна сталь, 

завширшки менше ніж 600 мм 

24.32.10-22.00 Нержавка • Смуга рулонна холоднокатана з нелегованої 
сталі та з легованої сталі іншої, ніж # сталь і 
електротехнічна сталь, завширшки менше ніж 

600 мм 

24.32.10-30.00 Нержавка • Прокат плаский з легованої сталі іншої, ніж # 

сталь, завширшки менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та електролітично 

оцинкований (крім виробів зі швидкорізальної 
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сталі чи з кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.32.10-40.00 Нержавка • Прокат плаский з легованої сталі іншої, ніж # 

сталь, завширшки менше 600 мм, гарячекатаний 

чи холоднокатаний (обтиснений у холодному 

стані) та плакований чи покритий цинком (крім 

електролітично плакованого та виробів зі 
швидкорізальної сталі чи з кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.32.10-50.00 Нержавка • Прокат плаский з легованої сталі іншої, ніж # 

сталь, завширшки менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) з подальшим оброблянням 

(крім плакованого чи покритого цинком і 
виробів зі швидкорізальної сталі чи з кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.10.22 Нержавкої • Сталь нержавка, у зливках чи інших первинних 

формах і напівфабрикати з # сталі 

24.10.22-10.00 Нержавкої • Напівфабрикати пласкої форми з # сталі 

24.10.22-21.00 Нержавкої • Зливки, інші первинні форми та довгасті 
напівфабрикати для безшовних труб з # сталі 

24.10.22-22.00 Нержавкої • Зливки, первинні форми та довгасті 
напівфабрикати, зокрема заготівки, з # сталі, 
інші 

24.10.33 Нержавкої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.33-10.00 Нержавкої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, у 

рулонах для повторного прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.33-20.00 Нержавкої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, у 

рулонах, завширшки не менше ніж 600 мм, 

інший 

24.10.33-30.00 Нержавкої • Пластини та листи, виготовлені порізкою 

гарячекатаного широкополосного прокату 

завширшки не менше ніж 600 мм, з # сталі 

24.10.33-40.00 Нержавкої • Пластини та листи, виготовлені реверсивним 

(прокатним) станом, завширшки не менше ніж 

600 мм і широкополосний прокат, з # сталі 

24.10.34 Нержавкої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

завширшки менше ніж 600 мм 

24.10.34-10.00 Нержавкої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 
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обробляння, крім гарячого прокатування, у 

рулонах, завширшки менше ніж 600 мм для 

повторного прокатування 

24.10.34-20.00 Нержавкої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, у 

рулонах, завширшки менше ніж 600 мм, інший 

24.10.35-10.00 Нержавкої • Прокат плаский з інструментальної сталі чи 

легованої сталі іншої, ніж # сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, завширшки не менше ніж 600 мм, 

у рулонах (крім швидкорізальної сталі чи 

кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.35-30.00 Нержавкої • Прокат плаский з інструментальної сталі чи 

легованої сталі іншої, ніж # сталі, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, завширшки не менше ніж 600 мм, 

не в рулонах (крім продукції з покривом 

органічними речовинами, продукції завтовшки 

менше ніж 4,75 мм і продукції з швидкорізальної 
сталі чи кремнієвої електротехнічної сталі) 

24.10.35-40.00 Нержавкої • Прокат плаский з легованої сталі, іншої, ніж # 

сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, без 
подальшого обробляння, крім гарячого 

прокатування, не в рулонах, завтовшки менше 
ніж 4,75 мм (крім продукції з інструментальної 
сталі, швидкорізальної сталі чи кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.10.35-50.00 Нержавкої • Прокат плаский з легованої сталі, іншої, ніж # 

сталі, завширшки не менше ніж 600 мм, 

гарячекатаний чи холоднокатаний (обтиснений у 

холодному стані) та з подальшим оброблянням 

(крім оцинкованого та продукції з кремнієвої 
електротехнічної сталі) 

24.10.42 Нержавкої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.42-00.00 Нержавкої • Прокат плаский з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім холодного прокатування, 

завширшки не менше ніж 600 мм 

24.10.63 Нержавкої • Бруски та прутки гарячекатані, вільно укладені в 

бунти, з # сталі 

24.10.63-00.00 Нержавкої • Бруски та прутки гарячекатані, вільно укладені в 

бунти, з # сталі 

24.10.64 Нержавкої • Бруски та прутки з # сталі, інші, без подальшого 

обробляння, крім кування, гарячого 

прокатування, гарячого волочіння чи 
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пресування, чи піддані крученню після 

прокатування 

24.10.64-10.00 Нержавкої • Бруски гарячекатані круглого поперечного 

перерізу з # сталі 

24.10.64-30.00 Нержавкої • Бруски та прутки гарячекатані, 
гарячеволочильні чи спресовані (крім круглого 

поперечного перерізу) з # сталі 

24.10.64-50.00 Нержавкої • Бруски спресовані з # сталі 

24.10.64-70.00 Нержавкої • Бруски та прутки з # сталі, 
холодноздеформовані або оброблені у 

холодному стані та з подальшим оброблянням, 

чи гарячесформовані з подальшим оброблянням, 

н. в. і. у. (крім спресованих) 

24.10.65-70.00 Нержавкої • Бруски та прутки з легованої сталі іншої, ніж # 

сталі, гарячекатані, нерівномірно скручені у 

витки (крім продукції з підшипникової сталі, 
швидкорізальної сталі та кремніємарганцевої 
сталі) 

24.10.66-60.00 Нержавкої • Бруски та прутки з легованої сталі 
холодноздеформовані або оброблені у 

холодному стані (наприклад, 

холодноволочильні), пофарбовані, з покривом, 

плаковані або з подальшим оброблянням (крім # 

сталі) 

24.10.72 Нержавкої • Профілі незамкнуті з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння чи пресування 

24.10.72-00.00 Нержавкої • Профілі незамкнуті з # сталі, без подальшого 

обробляння, крім гарячого прокатування, 

гарячого волочіння чи пресування 

24.20.11-10.00 Нержавкої • Труби для нафто- та газопроводів, безшовні, з # 

сталі 

24.20.12-10.00 Нержавкої • Труби обсадні, помпово-компресорні та 
бурильні, для буріння нафтових і газових 

свердловин, безшовні, з # сталі 

24.20.13-10.00 Нержавкої • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

безшовні, з # сталі (крім труб для нафто- та 

газопроводів і обсадних, помпово-компресорних 

і бурильних труб, для буріння нафтових і 
газових свердловин) 

24.20.31-10.00 Нержавкої • Труби для нафто- та газопроводів, зварні, 
прямошовні чи зі спиральним швом, 

зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, з 
# сталі 
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24.20.32-10.00 Нержавкої • Труби обсадні та помпово-компресорні, для 

буріння нафтових і газових свердловин, зварні, 
зовнішнього діаметра не більше ніж 406,4 мм, з 
# сталі 

24.20.33-10.00 Нержавкої • Труби та трубки круглого поперечного перерізу, 

зварні, зовнішнього діаметра не більше ніж 

406,4 мм, з # сталі (крім труб для нафто- та 

газопроводів і обсадних, помпово-компресорних 

і бурильних труб, для буріння нафтових і 
газових свердловин) 

24.20.34-10.00 Нержавкої • Труби та трубки некруглого поперечного 

перерізу, гарячого чи холодного формування та 

зварювання, з # сталі 

24.31.2 Нержавкої • Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з 
легованої сталі, крім # сталі 

24.31.3 Нержавкої • Бруски та суцільні профілі холодноволочильні, з 
# сталі 

24.31.20 Нержавкої • Бруски та суцільні холодноволочильні профілі, з 
легованої сталі, крім # сталі 

24.31.20-40.00 Нержавкої • Бруски та стрижні з легованої сталі, холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування), крім 

виготовлених з # сталі, швидкорозрізальної 
сталі, кремніємарганцевої сталі, підшипникової 
легованої сталі, інструментальної сталі 

24.31.30 Нержавкої • Бруски та суцільні профілі холодноволочильні, з 
# сталі 

24.31.30-00.00 Нержавкої • Бруски та суцільні профілі холодноволочильні, з 
# сталі 

24.32.10-18.00 Нержавкої • Смуга вузька холоднокатана з # сталі (крім 

електроізольованої штаби, гофрованої смуги з 
одним зубчатим або скошеним краєм), 

завширшки менше ніж 600 мм 

24.32.10-28.00 Нержавкої • Смуга рулонна холоднокатана з # сталі, 
завширшки менше ніж 600 мм 

24.33.12 Нержавкої • Профілі незамкнуті холодносформовані чи 

оброблені в холодному стані, з # сталі 

24.33.12-00.00 Нержавкої • Профілі незамкнуті холодносформовані чи 

оброблені в холодному стані, з # сталі 

24.34.12 Нержавкої • Дріт холодноволочильний з # сталі 

24.34.12-00.00 Нержавкої • Дріт холодноволочильний з # сталі 

25.71.11-15.00 Нержавкої • Ножі столові (крім ножів на рибу та масло) з 
ручками з # сталі 



стор. 1799 з 1807  

25.71.11-30.00 Нержавкої • Ножі столові (крім ножів на рибу та масло) з 
ручками іншими, ніж з # сталі (посріблені, 
позолочені або платиновані, з дерева, пластмаси 

чи з інших матеріалів) 

25.71.14-30.00 Нержавкої • Прибори кухонні чи столові (зокрема ножі на 
рибу та масло) та подібні столові прибори з # 

сталі чи інших недорогоцінних металів, крім 

столових ножів 

25.94.11-23.00 Нержавкої • Ґвинти з # сталі зі шліцом та хрестоподібним 

шліцом 

25.94.11-27.00 Нержавкої • Ґвинти з # сталі з шестигранною головкою 

25.94.11-31.00 Нержавкої • Болти з # сталі з шестигранною головкою 

25.94.11-33.00 Нержавкої • Болти з шестигранною головкою із заліза чи 

сталі, з межею міцності на розтяг менше ніж 800 

МПа (крім виготовлених з # сталі) 

25.94.11-35.00 Нержавкої • Болти з шестигранною головкою із заліза чи 

сталі, з межею міцності на розтяг не менше ніж 

800 МПа (крім виготовлених з # сталі) 

25.94.11-73.00 Нержавкої • Ґвинти самонарізні з # сталі (крім ґвинтових 

механізмів, що їх використовують для 

передавання руху або які працюють як активна 
частина машини) 

25.94.11-75.00 Нержавкої • Ґвинти самонарізні із заліза чи сталі (крім 

виготовлених з # сталі, ґвинтових механізмів, 

що їх використовують для передавання руху або 

які працюють як активна частина машини) 

25.94.11-85.00 Нержавкої • Гайки з # сталі (крім виточених з брусків, 

прутків, профілів або дроту суцільного перерізу, 

з діаметром отвору не більше ніж 6 мм) 

25.94.11-87.00 Нержавкої • Гайки із заліза чи сталі (зокрема самостопорні 
гайки), крім виготовлених з # сталі, виточених з 
брусків, прутків, профілів або дроту суцільного 

перерізу, з діаметром отвору не більше ніж 6 мм 

25.99.11-10.00 Нержавкої • Раковини, мийки з # сталі 

25.99.12-23.00 Нержавкої • Вироби столові з # сталі 

32.50.22-59.00 Нержавкої • Протези зубні (зокрема зубні ряди чи часткові 
ряди, коронки металеві, олов'яні, з # сталі), крім 

зубів штучних окремих 

24.10.65-10.00 Нерівномірно • Бруски та прутки зі швидкорізальної етапі, 
гарячекатані, # скручені у витки 

24.10.65-30.00 Нерівномірно • Бруски та прутки з кремніємарганцевої сталі, 
гарячекатані, # скручені у витки 
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24.10.65-70.00 Нерівномірно • Бруски та прутки з легованої сталі іншої, ніж 

нержавкої сталі, гарячекатані, # скручені у витки 

(крім продукції з підшипникової сталі, 
швидкорізальної сталі та кремніємарганцевої 
сталі) 

24.31.20-10.00 Нерівномірно • Бруски та стрижні зі швидкорізальної сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування або обробляння в холодному 

стані, з рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з подальшим 

оброблянням (крім брусків і стрижнів 

спресованих, напівоброблених, гарячого 

катання, # скручених у витки); бруски та 
стрижні з кремніємарганцевої сталі, винятково 

холодного здеформування чи обробляння в 

холодному стані або холоднокатані, зокрема з 
подальшим оброблянням (крім виробів 

гарячекатаних, гарячеволочильних або 

екструдованих, плакованих, напівоброблених, 

виробів пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, нерівномірно скручених у витки) 

24.31.20-10.00 Нерівномірно • Бруски та стрижні зі швидкорізальної сталі, без 
подальшого обробляння, крім холодного 

здеформування або обробляння в холодному 

стані, з рівномірним подальшим оброблянням, 

або холодного здеформування та з подальшим 

оброблянням (крім брусків і стрижнів 

спресованих, напівоброблених, гарячого 

катання, нерівномірно скручених у витки); 

бруски та стрижні з кремніємарганцевої сталі, 
винятково холодного здеформування чи 

обробляння в холодному стані або 

холоднокатані, зокрема з подальшим 

оброблянням (крім виробів гарячекатаних, 

гарячеволочильних або екструдованих, 

плакованих, напівоброблених, виробів 

пласкокатаних, брусків і стрижнів 

гарячекатаних, # скручених у витки) 

24.31.20-20.00 Нерівномірно • Бруски та стрижні з часткою вуглецю 0,9 мас. %, 

але не більше від 1,15 мас. %, хрому 0,5 мас. %, 

але не більше від 2 мас. %, і молібдену не більше 

ніж 0,5 мас. %, винятково холодного 

здеформування чи обробляння в холодному 

стані (наприклад, холодного витягування), крім 

виробів напівоброблених або пласкокатаних, 

брусків або стрижнів гарячекатаних, # 

скручених у витки 

24.31.20-30.00 Нерівномірно • Бруски та стрижні з інструментальної сталі, 
винятково холодного здеформування чи 
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обробляння в холодному стані (наприклад, 

холодного витягування), крім виробів 

напівоброблених або пласкокатаних, брусків і 
стрижнів гарячекатаних, # скручених у витки 

25.73.30-33.00 Нерозвідні • Ключі гайкові ручні # (зокрема гайкові ключі з 
торсіометрами), крім вороток 

17.23.13-79.00 Нерозрізаних • Форми конторські багаточастинні, зокрема 
форми окремими аркушами, комплекти 

копіювальних прокладок з безвуглецевим 

копіювальним шаром і книжки (крім # форм) 

28.92.30-70.00 Несамохідні • Скрепери, землерийні машини, машини для 

виймання ґрунту, # 

30.20.32 Несамохідні • Вагони пасажирські залізничні чи трамвайні, #; 

вагони багажні та інші вагони спеціальної 
призначеності 

30.20.32-00.00 Несамохідні • Вагони пасажирські залізничні чи трамвайні, #; 

вагони багажні та інші вагони спеціальної 
призначеності 

30.20.33 Несамохідні • Вагони вантажні та вагони-платформи 

залізничні чи трамвайні, # 

30.20.33-00.00 Несамохідні • Вагони вантажні та вагони-платформи 

залізничні чи трамвайні, # 

10.83.11-30.00 Несмажена • Кава #, без кофеїну 

25.73.20-50.00 Несталевою • Полотна до циркулярних пилок з # робочою 

частиною (зі вставними зубцями чи сегментами 

зубчатими, а також частини) 

10.82.21-30.00 Нетарних • Шоколад і подібні продукти, з умістом какао-

продуктів, у блоках, плитках, брусках масою 

більше ніж 2 кг чи в рідинних, пастоподібних 

формах, у порошку, у гранулах, в інших # 

формах, у контейнерах чи в первинному 

пакованні масою більше ніж 2 кг, з умістом 

какао-продуктів не менше ніж 18 мас. % 

13.93.12 Нетафтингові • Килими та інші текстильні покриви на підлогу, 

ткані, # й нефлоковані 

23.14.12-93.00 Нетекстильних • Вироби зі скловолокна, # волокон, об'ємної 
пряжі, флока, інші 

23.14.12-50.00 Неткане • Полотно зі скловати #, повсть, матраци та плити 

13.30.13-90.00 Нетканих • Фарбування трикотажних або в'язаних полотен і 
# полотен 

13.30.14-90.00 Нетканих • Нанесення малюнків на трикотажних чи в'язаних 

полотнах і # полотнах 
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13.30.19-90.00 Нетканих • Обробляння кінцеве трикотажних або в'язаних 

полотен і # полотен (крім вибілювання, 

фарбування, нанесення малюнків) 

13.92.12-70.00 Нетканих • Білизна постільна, з # хімічних волокон (крім 

трикотажної) 

13.92.13-70.00 Нетканих • Білизна столова, з # хімічних волокон 

13.92.14-70.00 Нетканих • Білизна туалетна та кухонна, з # хімічних 

волокон 

13.92.15-70.00 Нетканих • Фіранки, гардини та світлонепроникні штори, 

завіси чи запони до ліжок, з # матеріалів 

13.95 Нетканих • Матеріали неткані та вироби з # матеріалів, крім 

одягу 

13.95.1 Нетканих • Матеріали неткані та вироби з # матеріалів, крім 

одягу 

13.95.9 Нетканих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

матеріалів і виробів з нетканих матеріалів, крім 

одягу 

13.95.9 Нетканих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

нетканих матеріалів і виробів з # матеріалів, 

крім одягу 

13.95.10 Нетканих • Матеріали неткані та вироби з # матеріалів, крім 

одягу 

13.95.10-10.00 Нетканих • Матеріали неткані з поверхневою щільністю не 
більше ніж 25 г/м2, з покривом або без покриву 

(зокрема вироби з # матеріалів), крім одягу 

13.95.10-20.00 Нетканих • Матеріали неткані з поверхневою щільністю 

більше ніж 25 г/м2, але не менше від 70 г/м2, з 
покривом або без покриву (зокрема вироби з # 

матеріалів), крім одягу 

13.95.10-30.00 Нетканих • Матеріали неткані з поверхневою щільністю 

більше ніж 70 г/м2, але не менше від 150 г/м2, з 
покривом або без покриву (зокрема вироби з # 

матеріалів), крім одягу 

13.95.10-70.00 Нетканих • Матеріали неткані, з покривом або без покриву 

(зокрема вироби з # матеріалів), крім одягу 

13.95.99 Нетканих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 

матеріалів і виробів з нетканих матеріалів, крім 

одягу 

13.95.99 Нетканих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

нетканих матеріалів і виробів з # матеріалів, 

крім одягу 

13.95.99-00.00 Нетканих • Роботи субпідрядні як частина виробництва # 
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матеріалів і виробів з нетканих матеріалів, крім 

одягу 

13.95.99-00.00 Нетканих • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

нетканих матеріалів і виробів з # матеріалів, 

крім одягу 

14.19.3 Нетканих • Аксесуари одягу з натуральної шкіри; одяг, 
виготовлений з фетру чи # полотен; одяг 
готовий, з текстильних полотен з покривом 

14.19.32 Нетканих • Одяг, виготовлений з фетру чи # полотен, 

просочених текстильних полотен або 

текстильних полотен з покривом 

14.19.32-00.00 Нетканих • Одяг, виготовлений з фетру чи # полотен, 

просочених текстильних полотен або 

текстильних полотен з покривом 

13.92.13-59.00 Нетканого • Білизна столова, з тканих хімічних волокон та з 
іншого тканого чи # текстилю (крім бавовняної, 
лляної) 

13.92.29-53.00 Нетканого • Ганчірки, для миття підлоги, посуду, витирання 

пороху й подібні вироби для прибирання, з # 

текстилю 

10.71 Нетривалого • Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, 
борошняні, # зберігання 

10.71.1 Нетривалого • Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, 
борошняні, # зберігання 

10.71.9 Нетривалого • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, кондитерських і кулінарних 

борошняних виробів, # зберігання 

10.71.11 Нетривалого • Вироби хлібобулочні, # зберігання 

10.71.11-00.10 Нетривалого • Вироби хлібобулочні, # зберігання, для 

спеціального харчування (дієтичні, оздоровчі, 
профілактичні) 

10.71.11-00.90 Нетривалого • Вироби хлібобулочні, # зберігання, інші 

10.71.12 Нетривалого • Вироби кондитерські та кулінарні, борошняні, # 

зберігання; вироби кондитерські з кремом і 
начинками та їх напівфабрикати 

10.71.99 Нетривалого • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, кондитерських і кулінарних 

борошняних виробів, # зберігання 

10.71.99-00.00 Нетривалого • Роботи субпідрядні як частина виробництва 

хлібобулочних, кондитерських і кулінарних 

борошняних виробів, # зберігання 

25.92.12-50.00 Нетрубчаста • Тара # з алюмінію, місткістю від 50 до 300 л, для 
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будь-яких речовин, крім стисненого та 

скрапленого газу 

25.92.12-80.00 Нетрубчаста • Тара # з алюмінію, місткістю менше ніж 50 л, 

для будь-яких речовин, крім стисненого та 
скрапленого газу 

26.52.23 Неукомплектовані • Механізми годинникові укомплектовані, не 
складені або частково складені; механізми 

годинникові #, складені 

26.52.23-00.00 Неукомплектовані • Механізми годинникові укомплектовані, не 
складені або частково складені; механізми 

годинникові #, складені 

10.32.19-20.00 Неферментований • Сік з будь-яких фруктів чи овочів одного виду, 

неконцентрований, # та без додання спирту 

(крім апельсинового, грейпфрутового, 

ананасового, томатного, виноградного та 
яблучного соків) 

10.83.13 Неферментований • Чай зелений (#), чай чорний (ферментований) і 
чай частково ферментований, у первинних 

пакованнях масою не більше ніж 3 кг 

10.83.13-00.00 Неферментований • Чай зелений (#), чай чорний (ферментований) і 
чай частково ферментований, у первинних 

пакованнях масою не більше ніж 3 кг 

13.93.12 Нефлоковані • Килими та інші текстильні покриви на підлогу, 

ткані, нетафтингові й # 

20.59.2 Нехарчових • Жири та олії тваринного чи рослинного 

походження хімічно модифіковані; суміші # 

жирів або олій тваринного чи рослинного 

походження 

20.59.20 Нехарчових • Жири та олії тваринного чи рослинного 

походження хімічно модифіковані; суміші # 

жирів або олій тваринного чи рослинного 

походження 

20.59.20-00.00 Нехарчових • Жири та олії тваринного чи рослинного 

походження хімічно модифіковані; суміші # 

жирів або олій тваринного чи рослинного 

походження 

15.11.32 Нецілих • Шкіра з # шкур великої рогатої худоби, без 
волосяного покриву 

15.11.32-00.00 Нецілих • Шкіра з # шкур великої рогатої худоби, без 
волосяного покриву 

32.50.22-39.3 Нижні • Системи ортезів на # кінцівки: ортези шарнірні 
(апарати), ортези безшарнірні (тутори) 

32.50.23-00.03 Нижні • Вироби комплектувальні до ортезів на # 
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кінцівки 

32.50.22-39.74 Нижніх • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і # кінцівок; оболонки (зокрема 

гелеві), для кукс верхніх та нижніх кінцівок; 

вкладки з силіконової композиції для кукс 
верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення протезів 

молочної залози 

32.50.22-39.74 Нижніх • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки 

(зокрема гелеві), для кукс верхніх та # кінцівок; 

вкладки з силіконової композиції для кукс 
верхніх і нижніх кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення протезів 

молочної залози 

32.50.22-39.74 Нижніх • Засоби для захисту тулуба чи всього тіла: 

кінцівок, частин тіла (подушки абдукційні, 
косинки, обтуратори, суспензорії); чохли для 

кукс верхніх і нижніх кінцівок; оболонки 

(зокрема гелеві), для кукс верхніх та нижніх 

кінцівок; вкладки з силіконової композиції для 

кукс верхніх і # кінцівок; подушки 

протипролежневі; ліфи для кріплення протезів 

молочної залози 

32.50.22-90.2 Нижніх • Системи протезів # кінцівок 

32.50.23-00.05 Нижніх • Вироби комплектувальні до протезів # кінцівок 

32.50.22-39.73 Нижньої • Засоби для захисту ділянки колінного суглоба чи 

# кінцівки (зокрема наколінники) 

32.50.22-90.12 Нижче • Протези передпліччя після ампутації # ліктя 

32.50.22-90.22 Нижче • Протези гомілки після ампутації # колінного 

суглоба 

25.21.12 Низького • Котли центрального опалення для виробництва 
гарячої води чи пари # тиску 

25.21.12-00.00 Низького • Котли центрального опалення для виробництва 
гарячої води чи пари # тиску 

25.30.11-10.00 Низького • Котли водотрубні (крім водогрійних котлів 

центрального опалення, здатних виробляти пару 

# тиску) 

25.30.11-50.00 Низького • Котли парогенерувальні (зокрема котли 

комбіновані), крім водогрійних котлів 

центрального опалення, здатних виробляти пару 
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# тиску), водотрубних котлів 

25.30.11-70.00 Низького • Котли водяні з пароперегрівом (крім 

водогрійних котлів центрального опалення, 

здатних виробляти пару # тиску) 

23.14.11-10.00 Нитка • # зі скловолокна у формі відрізків завдовжки від 

3 мм до 50 мм (пасма січені) 

23.14.11-30.00 Нитка • # зі скловолокна (зокрема рівниця) 

13.1 Нитки • Пряжа та # текстильні 

13.10 Нитки • Пряжа та # текстильні 

13.10.6 Нитки • Пряжа бавовняна та # бавовняні для шиття 

13.10.8 Нитки • Пряжа та # текстильні з хімічних монониток чи 

штапельних волокон 

13.10.62 Нитки • # бавовняні для шиття 

13.10.62-00.00 Нитки • # бавовняні для шиття 

13.10.85 Нитки • # для шиття та пряжа зі штучних і синтетичних 

монониток та волокон 

13.10.85-10.00 Нитки • # для шиття з хімічних монониток 

13.10.85-50.00 Нитки • # для шиття з хімічних штапельних волокон 

13.96.1 Нитки • Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з 
металом; тканини з металевих ниток і тканини з 
металізованої пряжі; # ґумові та корд з 
текстильним покривом і продукція текстильна та 
готові вироби технічної призначеності 

13.96.13 Нитки • # ґумові та корд з текстильним покривом; пряжа 

текстильна та нитки, просочені або покриті 
ґумою чи пластмасою 

13.96.13 Нитки • Нитки ґумові та корд з текстильним покривом; 

пряжа текстильна та #, просочені або покриті 
ґумою чи пластмасою 

13.96.13-00.00 Нитки • # ґумові та корд з текстильним покривом; пряжа 

текстильна та нитки, просочені або покриті 
ґумою чи пластмасою 

13.96.13-00.00 Нитки • Нитки ґумові та корд з текстильним покривом; 

пряжа текстильна та #, просочені або покриті 
ґумою чи пластмасою 

13.99.1 Нитки • Тюль, мереживо та вишивка; # позументні та 
стрічкові нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна 

петляста 

13.99.1 Нитки • Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні 
та стрічкові #; пряжа синельна; пряжа фасонна 
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петляста 

13.99.15 Нитки • # позументні та стрічкові нитки; пряжа 

синельна; пряжа фасонна петляста 

13.99.15 Нитки • Нитки позументні та стрічкові #; пряжа 
синельна; пряжа фасонна петляста 

13.99.15-00.00 Нитки • # позументні та стрічкові нитки; пряжа 

синельна; пряжа фасонна петляста 

13.99.15-00.00 Нитки • Нитки позументні та стрічкові #; пряжа 
синельна; пряжа фасонна петляста 

20.42.18 Нитки • Засоби для гігієни ротової порожнини чи зубів 

(зокрема фіксувальні пасти і порошки для 

зубних протезів), # зубоочисні 

20.42.18-90.00 Нитки • Засоби для гігієни ротової порожнини чи зубів 

(зокрема фіксувальні пасти для зубних протезів; 

порошки й таблетки для полоскання ротової 
порожнини та запашні препарати для ротової 
порожнини, зубоочисні #), крім зубних 

порошків 

20.60.12 Нитки • # високоміцні з поліаміду та поліестеру 

20.60.12-20.00 Нитки • # високоміцні з арамідів, не розфасовані для 

роздрібної торгівлі (крім ниток для шиття) 

20.60.12-40.00 Нитки • # високоміцні з нейлону чи з інших поліамідів, 

не розфасовані для роздрібної торгівлі (крім 

ниток для шиття та високоміцних ниток з 
арамідів) 

20.60.12-60.00 Нитки • # високоміцні з поліестерів, не розфасовані для 

роздрібної торгівлі 

20.60.13 Нитки • # комплексні синтетичні інші, одиничні 

20.60.13-10.00 Нитки • # комплексні текстильні з поліамідів, не 
розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток 

для шиття) 

20.60.13-20.00 Нитки • # комплексні килимові з поліамідів, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток 

для шиття) 

20.60.13-30.00 Нитки • # комплексі текстильні, з поліестерів, не 
розфасовані для роздрібної торгівлі (крім ниток 

для шиття) 

 


