
Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 7 березня 2022 р. № 224 

ПЕРЕЛІК 

категорій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 

без здійснення процедури визнання таких товарів гуманітарною  

допомогою у кожному конкретному випадку, на період воєнного стану 

Код згідно з 

УКТЗЕД 
Назва товарів* 

0201 М’ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене 

0202 М’ясо великої рогатої худоби, морожене 

0203 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена 

0204 Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або морожена 

0205 М’ясо коней, віслюків, мулів або лошаків, свіже, 

охолоджене або морожене 

0206 Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, свиней, овець, 

кіз, коней, віслюків, мулів або лошаків, свіжі, охолоджені 

або морожені 

0207 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, зазначеної в 

товарній позиції 0105, свіжі, охолоджені або морожені 

0208 Інші м’ясо та їстівні субпродукти, свіжі, охолоджені або 

морожені 

0209 Свинячий жир, який відокремлений від пісного м’яса, та 

жир свійської птиці, не витоплені та не виділені іншим 

способом, свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені 

0210 М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, 

сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних 

субпродуктів 

0302 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304 

0303 Риба морожена, крім рибного філе та іншого м’яса риб 

товарної позиції 0304 

0304 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи фарш), свіже, 

охолоджене або морожене 
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Код згідно з 

УКТЗЕД 
Назва товарів* 

0305 Риба сушена, солона або в розсолі; риба гарячого або 

холодного копчення, рибні борошно, порошок та гранули, 

придатні для харчування 

0401 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних речовин 

0402 Молоко та вершки, згущені або з доданням цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин 

0403 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір та 

інші ферментовані або сквашені (бактеріальними 

заквасками) молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані чи 

неароматизовані, з доданням або без додання фруктів, 

горіхів чи какао 

0404 Молочна сироватка, згущена або незгущена, з доданням чи 

без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин; 

продукти, що складаються з натуральних компонентів 

молока, з доданням чи без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, в іншому місці не зазначені 

0405 Масло вершкове та інші жири, вироблені з молока; молочні 

пасти 

0406 Сири всіх видів і кисломолочний сир 

0407 Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані або варені 

0408 Яйця птиці без шкаралупи та яєчні жовтки, свіжі, сушені, 

варені у воді або на парі, формовані, морожені або 

консервовані іншим способом, з доданням чи без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

0409 Мед натуральний 

0410 Їстівні продукти тваринного походження, в іншому місці не 

зазначені 

0701 Картопля, свіжа або охолоджена 

0702 Помідори, свіжі або охолоджені 

0703 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, цибуля-порей та 

інші цибулинні овочі, свіжі або охолоджені 
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Код згідно з 

УКТЗЕД 
Назва товарів* 

0704 Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста броколі, 

кольрабі, капуста листова та аналогічні їстівні овочі роду 

Вrassіca, свіжі або охолоджені 

0705 Салат-латук (Lactuca satіva) і цикорій (Cіchorіum spp.), свіжі 

або охолоджені 

0706 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий корінь, редька, 

селера коренева та аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або 

охолоджені 

0707 Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені 

0708 Бобові овочі, лущені або нелущені, свіжі або охолоджені 

0709 Інші овочі, свіжі або охолоджені 

0710 Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), морожені 

0711 Овочі, консервовані для тимчасового зберігання 

(наприклад, діоксидом сірки, у розсолі, сірчаній воді або 

іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), 

але в такому вигляді непридатні для безпосереднього 

вживання в їжу 

0712 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, 

подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої 

подальшої обробки 

0713 Овочі бобові, сушені, лущені, очищені або неочищені від 

насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені 

0714 Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка картопля, або 

батат, аналогічні коренеплоди чи бульби з високим вмістом 

крохмалю або інуліну, свіжі, охолоджені, морожені або 

сушені, цілі чи порізані у вигляді гранул або скибок; 

серцевина сагової пальми 

0801 Горіхи кокосові, бразильські, кеш’ю, свіжі або сушені, 

очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без 

шкірки 

0802 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або 

неочищені, з шкіркою або без шкірки 

0803 Банани, включаючи плантайни, свіжі або сушені 

0804 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, манго та 

мангостани, свіжі або сушені 
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Код згідно з 

УКТЗЕД 
Назва товарів* 

0805 Цитрусові, свіжі або сушені 

0806 Виноград, свіжий або сушений 

0807 Дині (включаючи кавуни) і папая, свіжі 

0808 Яблука, груші та айва, свіжі 

0809 Абрикоси, вишні та черешні, персики (включаючи 

нектарини), сливи та терен, свіжі 

0810 Інші плоди, свіжі 

0811 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на парі, 

морожені, з доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин 

0812 Плоди та горіхи, консервовані для тимчасового зберігання 

(наприклад, діоксидом сірки або в розсолі, сірчаній воді або 

іншому розчині, що забезпечує їх тимчасову консервацію), 

але у такому вигляді непридатні для безпосереднього 

вживання в їжу 

0813 Плоди сушені, крім тих, що включені до товарних позицій 

0801–0806; суміші горіхів або сушених плодів цієї групи 

0814 Шкірки цитрусових або динь (включаючи шкірки кавунів), 

свіжі, морожені, сушені або консервовані для тимчасового 

зберігання в розсолі, сірчаній воді або іншому розчині, що 

забезпечує їх тимчасову консервацію 

0901 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном або без кофеїну; 

кавова шкаралупа та оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції 

0902 Чай, ароматизований чи неароматизований 

0904 Перець роду Ріper; плоди роду Сapsіcum або роду Pіmenta, 

сушені, подрібнені або мелені 

0905 Ваніль 

0906 Кориця та квіти коричного дерева 

0907 Гвоздика (цілі плоди, квітки та квітконіжки) 

0908 Горіх мускатний, маціс і кардамон 

0909 Насіння анісу, бодяну, фенхелю, коріандру, куміну, кмину; 

ягоди ялівцю 
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Код згідно з 

УКТЗЕД 
Назва товарів* 

0910 Імбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове 

листя, каррі та інші прянощі 

1001 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин) 

1002 Жито 

1003 Ячмінь 

1004 Овес 

1005 Кукурудза 

1006 Рис 

1007 Сорго зернове 

1008 Гречка, просо та насіння канаркової трави; інші зернові 

культури 

1101 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита 

(меслину) 

1102 Борошно із зерна інших зернових культур, крім 

пшеничного або із суміші пшениці та жита (меслину) 

1103 Крупи, крупка та гранули із зерна зернових культур 

1104 Зерно зернових культур, оброблене іншими способами 

(наприклад, лущене, плющене, у вигляді пластівців, 

обрушене, різане (ядро) або подрібнене), за винятком рису 

товарної позиції 1006; зародки зерна зернових культур, цілі, 

плющені, у вигляді пластівців або мелені 

1105 Борошно, крупи, порошок, пластівці, гранули з картоплі 

1106 Борошно, крупи та порошок із сушених бобових овочів 

товарної позиції 0713, із саго або з коренеплодів чи 

бульбоплодів товарної позиції 0714 або продуктів групи 08 

1107 Солод, обсмажений або необсмажений 

1108 Крохмалі; інулін 

1109 Клейковина пшенична, суха чи сира 

1201 Соєві боби, подрібнені або неподрібнені 

1208 Борошно з насіння чи плодів олійних культур, крім 

борошна з гірчиці 
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Код згідно з 

УКТЗЕД 
Назва товарів* 

1212 Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові 

буряки та цукрова тростина, свіжі, охолоджені, морожені 

або сушені, подрібнені або неподрібнені; кісточки, ядра 

плодів та інші продукти рослинного походження 

(включаючи несмажені корені цикорію виду Cіchorіum 

іntybus satіvum), які використовуються в основному для 

харчових цілей, в іншому місці не зазначені 

1302 Соки і екстракти рослинного походження; пектинові 

речовини, пектинати і пектати; агар-агар та інші клеї і 

загусники рослинного походження, видозмінені або 

невидозмінені 

1501 Жир свинячий (включаючи лярд) і жир свійської птиці, 

крім жиру товарної позиції 0209 або 1503 

1502 Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крім жиру 

товарної позиції 1503 

1503 Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олеомаргарин (олео-

ойль) і тваринне масло, неемульговані, незмішані, не 

приготовлені іншим способом 

1504 Жири і масла та їх фракції, з риби або морських ссавців, 

рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу 

1505 Вовняний жир (жиропіт) і жирові речовини, отримувані з 

нього (включаючи ланолін) 

1506 Інші тваринні жири і масла та їх фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу 

1507 Олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але 

без зміни їх хімічного складу 

1508 Олія арахісова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, 

але без зміни їх хімічного складу 

1509 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, 

але без зміни їх хімічного складу 

1510 Інші олії та їх фракції, вироблені виключно з маслин або 

оливок, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх 

хімічного складу, і суміші цих олій або їх фракцій з оліями 

або їх фракціями товарної позиції 1509 
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Код згідно з 

УКТЗЕД 
Назва товарів* 

1511 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або нерафіновані, 

але без зміни їх хімічного складу 

1512 Олії соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракції, 

рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу 

1513 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з бабасу та їх 

фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх 

хімічного складу 

1514 Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх фракції, 

рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу 

1515 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи джоджобову 

олію) та їх фракції, рафіновані або нерафіновані, але без 

зміни їх хімічного складу 

1516 Жири, масла і олії, тваринні або рослинні та їх фракції, 

частково або повністю гідрогенізовані, інтеретерифіковані, 

реетерифіковані або елаїдинізовані, рафіновані або 

нерафіновані, але не піддані подальшій обробці 

1517 Маргарин; харчові суміші або продукти з тваринних або 

рослинних жирів або олій, або фракцій різних жирів або 

олій цієї групи, крім харчових жирів, або олій, або їх 

фракцій товарної позиції 1516 

1518 Жири, масла і олії тваринні або рослинні та їх фракції, 

варені, окислені, зневоднені, сульфуровані, окислені 

струменем повітря, полімеризовані нагріванням у вакуумі 

чи в інертному газі або хімічно модифіковані іншим 

способом, крім продуктів товарної позиції 1516; нехарчові 

суміші або продукти з тваринних або рослинних жирів, 

масел та олій або фракцій різних жирів, масел чи олій цієї 

групи, в іншому місці не зазначені 

1601 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, м’ясних субпродуктів 

чи крові; готові харчові продукти, виготовлені на основі 

цих виробів 

1602 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, м’ясних 

субпродуктів або крові 

1604 Готова або консервована риба; ікра осетрових (чорна ікра) 

та ікра інших риб 
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Код згідно з 

УКТЗЕД 
Назва товарів* 

1605 Готові або консервовані ракоподібні, молюски та інші 

водяні безхребетні 

1701 Цукор з цукрової тростини або з цукрових буряків і хімічно 

чиста цукроза, у твердому стані 

1702 Інші цукри, включаючи хімічно чисті лактозу, мальтозу, 

глюкозу та фруктозу, у твердому стані; сиропи з цукрів без 

додання ароматичних добавок або барвників; мед штучний, 

змішаний або не змішаний з натуральним медом; 

карамелізовані цукор і патока 

1703 Патока (меляса), одержана внаслідок вилучення або 

рафінування цукру 

1704 Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) 

без вмісту какао 

1801 Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені 

1805 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин 

1806 Шоколад та інші готові харчові продукти з вмістом какао 

1901 Екстракти солодові; готові харчові продукти з борошна, 

крупки, крупів, крохмалю або солодового екстракту, без 

вмісту какао або з вмістом менш як 40 мас.% какао в 

перерахунку на повністю знежирену основу, в іншому місці 

не зазначені; готові харчові продукти із сировини товарних 

позицій 0401-0404, без вмісту або з вмістом какао менш як 

5 мас.% у перерахунку на повністю знежирену основу, в 

іншому місці не зазначені 

1902 Макаронні вироби варені або неварені, начинені (м’ясом чи 

іншими продуктами) або неначинені, або приготовлені 

іншим способом, наприклад, спагеті, макарони, локшина, 

ріжки, галушки, равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання 

1903 Тапіока та її замінники, приготовлені з крохмалю, у формі 

пластівців, гранул, кульок, крупинок, горошин і в інших 

аналогічних формах 

1904 Готові харчові вироби, одержані шляхом здуття або 

смаження зерна зернових культур чи зернових продуктів 

(наприклад кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, гранул чи 
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оброблені іншим способом (за винятком борошна, крупки, 

крупів), попередньо проварені або приготовлені іншим 

способом, в іншому місці не зазначені 

1905 Хлібобулочні, борошняні кондитерські вироби, з вмістом 

або без вмісту какао; вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, вафельні 

облатки для запечатування, рисовий папір та аналогічні 

продукти 

2001 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, приготовлені 

або консервовані з доданням оцту чи оцтової кислоти 

2002 Томати, приготовлені або консервовані без додання оцту чи 

оцтової кислоти 

2003 Гриби та трюфелі, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти 

2004 Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту 

чи оцтової кислоти, морожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006 

2005 Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту 

чи оцтової кислоти, незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006 

2006 Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші частини 

рослин, консервовані з доданням цукру (глазуровані, 

зацукровані або просочені цукровим сиропом) 

2007 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, плодові або 

горіхові пюре, плодові або горіхові пасти, одержані шляхом 

теплової обробки, з доданням або без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних речовин 

2008 Плоди, горіхи та інші їстівні частини рослин, приготовлені 

або консервовані іншим способом, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин або 

спирту, в іншому місці не зазначені 

2009 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки 

овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або 

без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

2101 Екстракти, есенції та концентрати кави, чаю чи мате, або 

парагвайського чаю і готові продукти на їх основі або на 

основі кави, чаю чи мате, або парагвайського чаю; 
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смажений цикорій та інші смажені замінники кави і 

екстракти, есенції та їх концентрати 

2102 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві одноклітинні 

мікроорганізми (крім вакцин товарної позиції 3002); готові 

пекарські порошки 

2103 Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові 

добавки та приправи змішані; порошок гірчиці та готова 

гірчиця 

2104 Супи чи бульйони готові та заготовки для їх приготування; 

гомогенізовані складені харчові продукти 

2105 Морозиво та інші види харчового льоду, що містять або не 

містять какао 

2106 Харчові продукти, в іншому місці не зазначені 

2201 Води, включаючи природні або штучні мінеральні, 

газовані, без додання цукру чи інших підсолоджуваль-них 

або ароматичних речовин; лід та сніг 

2202 Води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру 

чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин, 

інші безалкогольні напої, крім фруктових або овочевих 

соків товарної позиції 2009 

2209 Оцет харчовий та його замінники, одержані з оцтової 

кислоти 

2301 Борошно, крупи та гранули з м’яса або м’ясних 

субпродуктів, риби або ракоподібних, молюсків чи інших 

водяних безхребетних, непридатні для споживання; 

шкварки 

2308 Продукти рослинного походження та рослинні відходи, 

рослинні залишки і побічні продукти, негранульовані або 

гранульовані, що використовуються для годівлі тварин, в 

іншому місці не зазначені 

2309 Продукти, що використовуються для годівлі тварин 

2501 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та хлорид натрію 

чистий, розчинені або не розчинені у воді, або ті, що 

містять або не містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню частинок (що 

забезпечують сипкість сухих продуктів і плинність рідких); 

вода морська 
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2701 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні 

види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля  

2707** Масла та інші продукти високотемпературної перегонки 

кам’яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких 

ароматичні складові переважають за масою неароматичні  

2709** Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних 

порід (мінералів)  

2710** Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не 

зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід 

(мінералів), причому ці нафтопродукти є основними 

складовими частинами продуктів; відпрацьовані 

нафтопродукти  

2711** Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані  

2713** Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від 

переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних порід  

2714** Бітум і асфальт, природні; сланці бітумінозні та пісковики 

бітумінозні; асфальти та асфальтові породи  

2901** Вуглеводні ациклічні  

2905** Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні  

2909** Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих 

ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного 

хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні  

3001 Залози та інші органи, призначені для 

органотерапевтичного використання, висушені, подрібнені 

або не подрібнені у порошок; екстракти залоз або інших 

органів чи їх секретів, призначені для 

органотерапевтичного використання; гепарин та його солі; 

інші речовини людського або тваринного походження, 

підготовлені для терапевтичного або профілактичного 

застосування, не включені до інших товарних позицій  
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3002 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або діагностичного 

застосування; сироватки імунні, інші фракції крові та 

імунологічні продукти, модифіковані або немодифіковані, у 

тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури мікроорганізмів (крім 

дріжджів) та аналогічні продукти  

3003 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до 

товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із 

суміші двох або більше продуктів для терапевтичного або 

профілактичного застосування, але не у дозованому вигляді 

і не розфасовані для роздрібної торгівлі  

3004 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до 

товарних позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із 

змішаних або незмішаних продуктів для терапевтичного 

або профілактичного застосування, у дозованому вигляді 

(включаючи лікарські засоби у вигляді трансдермальних 

систем) або розфасовані для роздрібної торгівлі  

3005 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад, 

перев’язувальні вироби, липкий пластир, гірчичники), 

просочені або вкриті фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для застосування у 

медицині, зокрема хірургії, стоматології або ветеринарії  

3006 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 до цієї групи  

3208 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі 

синтетичних полімерів або хімічно модифікованих 

природних полімерів, дисперговані або розчинені у 

неводному середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи  

3209 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі 

синтетичних полімерів або хімічно модифікованих 

природних полімерів, дисперговані або розчинені у 

водному середовищі  

3210 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові 

фарби); готові водні пігменти, які використовують для 

остаточної обробки шкіри  

3213 Фарби художні всіх видів (для живопису, навчання, 

оформлення вивісок, модифіковані тональні фарби, фарби 
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для дозвілля тощо) у таблетках, тюбиках, баночках, 

пляшках, лотках тощо  

3214 Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки 

(для ущільнення) та інші мастики; шпаклівки для малярних 

робіт; невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, стелі тощо  

3215 Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання 

або креслення та інші чорнило і туш, концентровані або 

неконцентровані, у твердому стані або ні  

3305 Засоби для догляду за волоссям  

3306 Засоби для гігієни порожнини рота або зубів, включаючи 

порошки та пасти для зубних протезів; нитки, що 

використовуються для очищення проміжків між зубами 

(зубоочисні нитки), упаковані для роздрібної торгівлі  

3307 Засоби, що використовуються перед голінням, під час 

гоління або після гоління; дезодоранти для тіла, препарати 

для приготування ванн, депілятори, інші парфумерні або 

туалетні і косметичні препарати, не включені до інших 

товарних позицій; дезодоранти для приміщень, 

ароматизовані або неароматизовані, з дезінфекційними 

властивостями або без них  

3401 Мило; поверхнево-активні органічні речовини та мийні 

засоби, які застосовуються як мило, у формі брусків, 

брикетів або фігурних формованих виробів з вмістом або 

без вмісту мила; поверхнево-активні органічні речовини та 

засоби для миття шкіри у вигляді рідини або крему, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, які містять або не 

містять мило; папір, вата, повсть, фетр та неткані матеріали, 

просочені або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом  

3402 Поверхнево-активні органічні речовини (крім мила); 

поверхнево-активні препарати, засоби для прання, миття 

(включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для 

чищення із вмістом або без вмісту мила (крім засобів, 

включених до товарної позиції 3401)  

3403* Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних інструментів, 

засоби для полегшення вигвинчування болтів або гайок, 
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засоби для видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм виробів, 

виготовлені на основі мастильних матеріалів), а також 

засоби, які використовують для масляної або жирової 

обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра та інших 

матеріалів, крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або нафтопродуктів, одержаних 

з бітумінозних мінералів  

3406 Свічки будь-які (парафінові, стеаринові, сальні, воскові, 

прості та фігурні) та аналогічні вироби 

3407 Пасти для ліплення, пластилін, включаючи ті, що 

виготовляються для дитячих розваг; "стоматологічний віск" 

або суміші для одержання зліпків зубів, розфасовані у 

наборах, в упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді 

плиток, підковок, брусків тощо; інші суміші для 

стоматології, виготовлені на основі гіпсу (кальцинованого 

гіпсу або сульфату кальцію) 

3601** Порохи 

3602** Готові вибухові речовини, крім порохів 

3603** Шнури вогнепровідні, шнури детонуючі; капсулі ударні або 

детонаторні, запали, електродетонатори  

3604** Феєрверки (вироби для влаштування феєрверків), 

сигнальні, дощові (протиградові) ракети, протитуманні 

сигнали та інші піротехнічні вироби  

3605 Сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604 

3811** Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори 

смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та 

інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів 

(включаючи бензин) або для інших рідин, які 

використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти  

3813** Суміші, препарати та заряди для вогнегасників; готові 

вогнегасні гранати та бомби 

3814** Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших 

товарних позиціях не зазначені; готові суміші для 

видалення фарб або лаків  

3816** Вогнетривкі цементи, розчини будівельні, бетони та 

аналогічні суміші, крім продукції товарної позиції 3801 
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3819** Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі суміші для 

гідравлічних трансмісій, без вмісту нафти або 

нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних мінералів, або 

із вмістом нафти чи нафтопродуктів менш як 70 мас.%  

3820** Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні 

суміші  

3826** Біодизель та його суміші, що не містять або містять менш 

як 70 мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід  

3918** Покриття пластмасові для підлоги, самоклейні або 

несамоклейні, у рулонах або пластинах; покриття 

пластмасові для стін або стелі, зазначені у примітці 9 до 

цієї групи  

3919** Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші плоскі форми 

з пластмаси самоклейні, у рулонах або не у рулонах  

3920** Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, 

непористі, неармовані, нешаруваті, без підкладки та не 

поєднані подібним способом з іншими матеріалами  

3921** Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси  

3922 Ванни, душі, умивальники, біде, унітази та їх сидіння і 

кришки для них, бачки зливні та аналогічні вироби 

санітарно-технічного призначення з пластмас  

3923 Вироби з пластмаси для транспортування та пакування 

товарів; пробки, кришки, ковпаки та інші вироби з 

пластмаси для герметизації, закупорювання  

3924 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні вироби з 

пластмас  

3925** Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в іншому місці  

3926 10 00 00, 

3926 20 00 00, 

3926 30 00 90, 

3926 90 50 00 

Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів 

товарних позицій 3901-3914  

4011** Шини та покришки пневматичні гумові нові  
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4012** Шини та покришки пневматичні гумові, відновлені або ті, 

що використовувалися; масивні шини (литі шини) або 

еластик-шини (подушкові шини), шинні протектори, 

ободові стрічки, гумові  

4013** Камери гумові  

4014 Вироби гігієнічні або фармацевтичні (включаючи соски) з 

вулканізованої гуми, крім твердої (ебоніту), з фітингами з 

твердої гуми або без них  

4015 Одяг та додаткові речі (включаючи рукавички) з 

незатверділої вулканізованої гуми будь-якого призначення  

4202 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-чемоданчики, 

кейси для ділових паперів, портфелі, шкільні ранці, 

футляри та чохли для окулярів, біноклів, фото-, кіно- та 

відеокамер, для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси для 

харчових продуктів та напоїв, сумочки для косметики, 

рюкзаки, сумочки дамські, сумки господарські, портмоне, 

гаманці, футляри для географічних карт, портсигари, 

кисети, сумки для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для ювелірних 

виробів, футляри для різальних предметів та аналогічні 

речі, виготовлені з натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних матеріалів, 

вулканізованих волокон або картону, або з повним 

покриттям усієї поверхні або переважно покриті такими 

матеріалами чи папером  

4203 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з натуральної 

або композиційної шкіри  

4401** Деревина паливна у вигляді колод, полін, хмизу, гілок, 

сучків тощо; деревна тріска або стружка; тирса, тріска, 

стружка, уламки та відходи деревини та скрап, 

агломеровані або неагломеровані, у вигляді колод, полін, 

брикетів, гранул або в аналогічних формах  

4402** Вугілля деревне (включаючи вугілля із шкаралупи або з 

горіхів), агломероване або неагломероване  

4404** Деревина бондарна; колоди колоті; палі, кілки, стовпи 

загострені з дерева, але не розпиляні уздовж; лісоматеріали, 

начорно обтесані, але не обточені, не вигнуті або не 
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оброблені іншим способом, що використовуються для 

виробництва ціпків, парасольок, ручок для інструментів або 

подібних виробів; деревина лущена та аналогічна  

4406** Шпали дерев’яні для залізничних або трамвайних колій  

4407** Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, розділені на 

шари або лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, які мають або не мають торцеві з’єднання, 

завтовшки більш як 6 мм  

4408** Листи для облицювання (включаючи листи, отримані 

розділенням шаруватої деревини), листи для клеєної 

фанери або для подібної шаруватої деревини та інші 

лісоматеріали, розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві з’єднання 

завтовшки не більш як 6 мм  

4409** Пилопродукція з деревини (включаючи дощечки та фриз 
для паркетного покриття підлоги, незібрані) у вигляді 
профільованого погонажу (з гребенями, пазами, 
шпунтовані, із стесаними краями, з’єднанням у вигляді 
напівкруглого калювання, фасонні, закруглені тощо) 
уздовж будь-яких країв чи площин, стругані або нестругані, 
шліфовані або нешліфовані, що мають або не мають 
торцеві з’єднання  

4410** Плити деревостружкові, плити з орієнтованою стружкою 
(OSB) або аналогічні плити (наприклад вафельні плити) з 
деревини або з інших здерев’янілих матеріалів, просочені 
або не просочені смолами або іншими органічними 
зв’язувальними речовинами  

4411** Плити деревоволокнисті з деревини або з інших 
здерев’янілих матеріалів з додаванням або без додавання 
смол або інших органічних зв’язувальних речовин  

4412** Фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з 
шаруватої деревини  

4413** Деревина пресована у вигляді блоків, плит, брусків або 
профільованих форм 

4415 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та 
аналогічна тара з деревини; дерев’яні барабани (котушки) 
для кабелів; піддони, піддони з бортами та інші дерев’яні 
завантажувальні щити; обичайки дерев’яні  
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4416 Бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби та їх 

частини з деревини, включаючи клепку 

4417 Інструменти, оправи та ручки для інструментів з деревини, 

дерев’яні частини та ручки для мітел або щіток; шевські 

колодки та розтяжки для взуття 

4418* Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, 

включаючи пористі дерев’яні панелі, зібрані панелі для 

підлоги, ґонт і дранку для покрівель  

4419 Посуд і кухонне приладдя, дерев’яні  

4801 Папір газетний у рулонах або в аркушах 

4802 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших графічних 

цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові 

стрічки в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) 

аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 

4801 або 4803; папір та картон ручного відливання  

4803 Паперові туалетні серветки або серветки для обличчя, 

рушники або пелюшки, скатертини та аналогічні види 

паперу господарсько-побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з целюлозних 

волокон, креповані або некреповані, тиснені або нетиснені, 

гофровані або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або незабарвленою 

поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в 

аркушах  

4805 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах або в 

аркушах, не піддані додатковому обробленню або 

оброблені, як обумовлено приміткою 3 до цієї групи  

4812** Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з паперової маси 

4814** Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір прозорий 

для вікон  

4817 Конверти, листівки, поштові листівки без малюнків та 

поштові картки, з паперу або картону; коробки, сумки, 

пакувальні конверти та аналогічні вироби для пакування з 

паперу або картону, що містять набори паперового 

канцелярського приладдя  
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4818 Папір туалетний та аналогічний папір, целюлозна вата або 

полотно з целюлозних волокон господарсько-побутового 

або санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за розміром або 

формою; носовики, серветки косметичні, рушники, 

скатертини та столові серветки, гігієнічні серветки, 

простирадла та інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного призначення, 

предмети одягу з паперової маси, паперу, целюлозної вати 

або полотна з целюлозного волокна  

4819 Ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети та інша тара з 

паперу, картону, целюлозної вати або полотна з 

целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для 

листів та аналогічні вироби з паперу та картону, що 

використовуються в установах, магазинах або в 

аналогічних цілях  

4820 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, записні 

книжки, книжки для замовлень, книжки для квитанцій, 

блокноти для листів, книжки-пам’ятки для нотаток, 

щоденники та аналогічні вироби, зошити, блокноти з 

промокальним папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, самокопіювальні ділові 

бланки, поаркушно прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; альбоми для 

зразків або колекцій та обкладинки для книжок з паперу 

або картону  

4821 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-які, 

надруковані або ненадруковані  

4901 Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні 

друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих 

аркушів  

4902 Газети, журнали та інші періодичні видання, ілюстровані 

або неілюстровані, з вмістом або без вмісту рекламних 

матеріалів  

4903 Книжки-малюнки, книги для малювання або 

розфарбовування, дитячі 

4904 Ноти, друковані або рукописні, оправлені або неоправлені, 

ілюстровані або неілюстровані 
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4905 Карти географічні та гідрографічні або аналогічні карти 

всіх видів, включаючи атласи, настінні карти, топографічні 

плани та глобуси, надруковані  

4906** Плани та креслення для архітектурних, інженерних, 

промислових, комерційних, топографічних або аналогічних 

цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти 

рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому папері та 

копії, виконані за допомогою копіювального паперу, 

зазначених вище товарів 

4907 Поштові марки, гербові марки або аналогічні марки, 

непогашені, поточного або нового випуску в державі, в якій 

вони мають або будуть мати визначену номінальну 

вартість; гербовий папір; банкноти; чекові книжки; акції, 

облігації та аналогічні види цінних паперів  

4908 Малюнки перебивні (декалькоманії)  

4909 Поштові листівки (поштові картки) друковані або 

ілюстровані; друковані листівки з надрукованими 

вітаннями, оголошеннями або повідомленнями, ілюстровані 

або неілюстровані, з конвертами або без конвертів, з 

прикрасами або без прикрас 

4910 Друковані календарі різноманітні, включаючи відривні 

4911 Інша друкована продукція, включаючи друковані 

репродукції та фотографії  

5111 Тканини з кардочесаної вовни чи кардочесаного тонкого 

волосу тварин 

5112 Тканини з гребенечесаної вовни чи гребенечесаного 

тонкого волосу тварин 

5113 Тканини з грубого волосу тварин чи кінського волосу 

5201 Бавовна, не піддана кардо- та гребенечесанню 

5203 Бавовна, піддана кардо- чи гребенечесанню 

5204 Нитки бавовняні швейні, розфасовані або не розфасовані 

для роздрібної торгівлі 

5205 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з вмістом бавовни 

85 мас. % або більше, не розфасована для роздрібної 

торгівлі 
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5206 Пряжа бавовняна (крім ниток для шиття) з вмістом бавовни 

менш як 85 мас. %, не розфасована для роздрібної торгівлі 

5207 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток), розфасована для 

роздрібної торгівлі 

5208 Тканини бавовняні з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, 

з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м-2 

5209 Тканини бавовняні з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, 

з поверхневою щільністю понад 200 г/м-2 

5210 Тканини бавовняні з вмістом бавовни менш як 85 мас. %, 

змішані головним чином або винятково з синтетичними чи 

штучними волокнами, з поверхневою щільністю не більш 

як 200 г/м-2 

5211 Тканини бавовняні з вмістом бавовни менш як 85 мас. %, 

змішані головним чином або винятково із синтетичними чи 

штучними волокнами, з поверхневою щільністю понад  

200 г/м-2 

5212 Інші тканини бавовняні 

5301 Волокно лляне, оброблене чи необроблене, але непрядене; 

пачоси та відходи льону (включаючи прядильні відходи та 

обтіпану сировину) 

5302 Волокно конопляне (Cannabіs satіva L.), необроблене або 

оброблене, але непрядене; пачоси та відходи конопель 

(включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину) 

5303 Волокно джутове та інші луб’яні текстильні волокна (за 

винятком волокон льону, коноплі та рами) необроблені або 

оброблені, але непрядені; пачоси та відходи таких волокон 

(включаючи прядильні відходи та обтіпану сировину) 

5305 Волокна кокосові, абаки (манільської коноплі або Musa 

textіlіs Nee), рами та інші рослинні текстильні волокна, в 

іншому місці не зазначені, необроблені або оброблені, але 

непрядені; пачоси та відходи цих волокон (включаючи 

прядильні відходи та обтіпану сировину) 

5306 Пряжа лляна 

5307 Пряжа з джутового або інших текстильних луб’яних 

волокон товарної позиції 5303 
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5308 Пряжа з інших рослинних текстильних волокон; пряжа 

паперова 

5309 Тканини з льону 

5310 Тканини з джутових або інших текстильних луб’яних 

волокон товарної позиції 5303 

5311 Тканини з інших рослинних текстильних волокон; тканини 

з паперової пряжі 

5401 Нитки швейні із синтетичних або штучних волокон, 

розфасовані або не розфасовані для роздрібної торгівлі 

5402 Нитки комплексні синтетичні (крім швейних ниток), не 

розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи синтетичні 

мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів 

5403 Нитки комплексні з штучних волокон (крім швейних 

ниток), не розфасовані для роздрібної торгівлі, включаючи 

штучні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 

децитексів 

5404 Мононитки синтетичні, з лінійною щільністю 67 децитексів 

або більше і з поперечним перерізом не більш як 1 мм; 

стрічкові та подібної форми нитки (наприклад штучна 

соломка) із синтетичних текстильних матеріалів 

завширшки не більш як 5 мм 

5405 Мононитки штучні, з лінійною щільністю 67 децитексів або 

більше і з поперечним перерізом не більш як 1 мм; 

стрічкові та подібної форми нитки (наприклад штучна 

соломка) з штучних текстильних матеріалів, завширшки не 

більш як 5 мм 

5406 Нитки синтетичні або штучні комплексні (крім ниток для 

шиття), розфасовані для роздрібної торгівлі 

5407 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи 

тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5404 

5408 Тканини з штучних комплексних ниток, включаючи 

тканини, виготовлені з матеріалів товарної позиції 5405 

5501 Джгут із синтетичних ниток 

5502 Джгут із штучних ниток 
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5508 Нитки швейні із синтетичних або штучних штапельних 
волокон, розфасовані або не розфасовані для роздрібної 
торгівлі 

5509 Пряжа із синтетичних штапельних волокон (крім швейних 
ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі 

5510 Пряжа із штучних штапельних волокон (крім швейних 
ниток), не розфасована для роздрібної торгівлі 

5511 Пряжа із синтетичних або штучних штапельних волокон 
(крім швейних ниток), розфасована для роздрібної торгівлі 

5512 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом 
85 мас. % або більше таких волокон 

5513 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом 
менш як 85 мас. % таких волокон, змішаних головним 
чином або винятково з бавовною, з поверхневою щільністю 
не більш як 170 г/м-2 

5514 Тканини із синтетичних штапельних волокон з вмістом 
менш як 85 мас. % таких волокон, змішаних головним 
чином або винятково з бавовною, з поверхневою щільністю 
понад 170 г/м-2 

5515 Інші тканини із синтетичних штапельних волокон 

5516 Тканини із штучних штапельних волокон 

5601 Вата з текстильних матерiалiв та вироби з неї; текстильнi 
волокна завдовжки не більш як 5 мм (пух), текстильний пил 
і вузлики 

5602 Фетр і повсть, просоченi або непросоченi, з покриттям або 
без покриття, дубльованi або недубльованi 

5603 Матерiали нетканi, просоченi або непросоченi, з покриттям 
або без покриття, дубльованi або недубльованi 

5604 Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна 
пряжа, стрiчкові нитки та нитки подібної форми товарної 
позицiї 5404 або 5405, просоченi, з покриттям або в 
оболонцi, з гуми чи пластмаси 

5605 Нитки металiзовані, позументнi або непозументнi, що є 
текстильними, стрiчковими нитками та нитками подібної 
форми товарної позицiї 5404 або 5405, комбiнованi з 
металом у виглядi ниток, стрiчок, порошку або покритi 
металом 
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5606 Нитки позументнi, стрiчковi нитки та нитки подібної форми 

товарної позицiї 5404 або 5405, позументнi (крiм товарної 

позицiї 5605 та крiм позументних ниток з кiнського 

волосу); пряжа синель (включаючи пряжу синель з пуху); 

пряжа фасонна петляста 

5607 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетенi чи несплетені, в 

обплетенні або не в обплетенні, просоченi або непросоченi, 

з покриттям або без покриття, в оболонцi або без оболонки, 

з гуми чи пластмаси 

5608 Сiтки плетені із шпагату, мотузок або канатів; готові сiтки 

рибальськi та iншi готові сiтки з текстильних матерiалiв 

5609 Вироби з пряжі, стрiчкових та подібної форми ниток 

товарної позицiї 5404 або 5405, шпагату, мотузок, канатів 

або тросів, не включенi до iнших угруповань 

5701 Вузликові килими та інші текстильні покриття для підлоги, 

готові або неготові 

5702 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, ткані, 

нетафтингові або нефлоковані, готові або неготові, 

включаючи "кілім", "сумах", "кермані" та подібні килими 

ручної роботи 

5703 Килими та інші текстильні покриття для підлоги, 

тафтингові, готові або неготові 

5704 Килими та інші текстильні покриття для підлоги з повсті, 

нетафтингові чи нефлоковані, готові або неготові 

5705 Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, 

готові або неготові 

5801 Тканини ворсові та із синелі, крім тканин, зазначених у 

товарній позиції 5802 або 5806 

5802 Тканини махрові для рушників та подібні махрові тканини, 

крім вузьких тканин товарної позиції 5806; тафтингові 

текстильні матеріали, крім виробів товарної позиції 5703 

5807 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з текстильних 

матеріалів у куску, у вигляді стрічок чи розрізані за 

формою або розміром, але не вишиті 

5809 Тканини з металевих ниток або металізованої пряжі 

товарної позиції 5605, які використовуються для одягу, 
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оббивання меблів чи подібних цілей, в іншому місці не 

зазначені 

5902** Матеріали кордні для шин з нейлонових або інших 

поліамідних, поліефірних або віскозних високоміцних 

ниток 

5903 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або 

дубльовані пластмасами, крім матеріалів товарної позиції 

5902 

5904** Лінолеум, розрізаний або нерозрізаний за формою; 
матеріали для покриття підлоги, на текстильній основі, 
розрізані або нерозрізані за формою 

5905** Настінні покриття з текстильних матеріалів 

5906 Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин товарної 
позиції 5902 

6001 Полотна трикотажні ворсові, включаючи довговорсові 
полотна та полотна махрові 

6002 Полотна трикотажні завширшки не більш як 30 см з 
вмістом 5 мас.% або більше еластомірних або гумових 
ниток, крім полотен товарної позиції 6001 

6003 Полотна трикотажні завширшки не більш як 30 см, крім 
полотен товарної позиції 6001 або 6002 

6004 Полотна трикотажні завширшки більш як 30 см з вмістом  
5 мас.% або більше еластомірних чи гумових ниток, крім 
полотен товарної позиції 6001 

6005 Полотна основов’язані (включаючи вироблені на 
в’язальних машинах для виготовлення галунів), крім 
полотен товарних позицій 6001-6004 

6006 Інші полотна трикотажні 

6101 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи 
лижні куртки), куртки та подібні вироби, трикотажні, для 
чоловіків або хлопців, крім виробів товарної позиції 6103 

6102 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи 

лижні куртки), куртки та подібні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат, крім виробів товарної позиції 6104 

6103 Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти (крім 

купальних), трикотажні, для чоловіків або хлопців 
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6104 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із шлейками, бриджі 

та шорти (крім купальних), трикотажні, для жінок або 

дівчат 

6105 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, трикотажні, для 

чоловіків або хлопців 

6106 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для жінок або дівчат 

6107 Труси, кальсони, сорочки нічні, піжами, халати купальні, 

домашні халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

чоловіків або хлопців 

6108 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, піжами, 

пеньюари, купальні халати, домашні халати та аналогічні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат 

6109 Футболки, майки та інша натільна білизна, трикотажні 

6110 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, жилети та подібні 

вироби, трикотажні 

6111 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, трикотажні 

6112 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки купальні, 

трикотажні 

6113 Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 5903, 5906 

або 5907 

6114 Інший одяг трикотажний 

6115 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і підслідники та 

інші панчішно-шкарпеткові вироби, включаючи 

компресійні панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад 

панчохи для хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні 

6116 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні 

6117 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; частини 

одягу або додаткових речей до одягу, трикотажні 

6201 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи 

лижні куртки), куртки для чоловіків або хлопців, крім 

виробів товарної позиції 6203 
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6202 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки (включаючи 

лижні куртки), куртки та подібні вироби для жінок або 

дівчат, крім виробів товарної позиції 6204 

6203 Костюми, комплекти, піджаки, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), для чоловіків 

або хлопців 

6204 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, спідниці-

штани, штани, комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для жінок або дівчат 

6205 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для чоловіків 

або хлопців 

6206 Блузки, сорочки та сорочки з короткими рукавами, для 

жінок або дівчат 

6207 Майки, труси, кальсони, сорочки нічні, піжами, халати 

купальні, домашні халати та аналогічні вироби, для 

чоловіків або хлопців 

6208 Майки та сорочки, комбінації, спідні спідниці, труси, 

сорочки нічні, піжами, пеньюари, халати купальні, домашні 

халати та аналогічні вироби, для жінок або дівчат 

6209 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу 

6210 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних позицій 5602, 

5603, 5903, 5906 або 5907 

6211 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки купальні; 

інший одяг 

6212 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси з 

підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби та їх 

частини, трикотажні або нетрикотажні 

6213 Хусточки та носові хусточки 

6214 Шалі, шарфи, хустки, кашне, мантильї, вуалі та подібні 

вироби 

6216 Рукавички, мітенки та рукавиці 

6217 Інші готові додаткові речі до одягу; частини одягу або 

додаткових речей до одягу, крім виробів товарної позиції 

6212 
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6301 Ковдри та пледи дорожні 

6302 Білизна постільна, столова, туалетна або кухонна 

6303 Фіранки, гардини та внутрішні штори; ламбрекени або 

запони для ліжок 

6304 Інші вироби для меблювання, крім виробів товарної позиції 

9404 

6305 Мішки та пакети пакувальні 

6306 Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для човнів, 

серфінгів або сухопутних транспортних засобів; 

спорядження для кемпінгів 

6307 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу 

6309 Одяг та інші вироби, що використовувалися 

6401 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з гуми або 

пластмаси, який не прикріплюється до підошви і не 

з’єднується з нею ні нитковим, ні шпильковим, ні 

гвіздковим, ні гвинтовим, ні будь-яким іншим подібним 

способом 

6402 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або пластмаси 

6403 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної чи 

композиційної шкіри та з верхом з натуральної шкіри 

6404 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, натуральної або 

композиційної шкіри та з верхом з текстильних матеріалів 

6405 Інше взуття 

6406 Частини взуття (включаючи верх взуття з прикріпленою 

або неприкріпленою внутрішньою устілкою); вкладні 

устілки, устілки підп’ятку і подібні знімні деталі; гетри, 

гамаші та подібні вироби і їх частини 

6504 Капелюхи та інші головні убори, плетені або виготовлені 

сполученням смужок з різних матеріалів, з підкладкою або 

без підкладки, з оздобленням або без оздоблення 

6505 Капелюхи та інші головні убори трикотажні машинного або 

ручного в’язання, або виготовлені з одного суцільного 

полотнища (але не із смужок) з мережива, фетру або іншого 

текстильного матеріалу, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення; сітки для волосся з будь-
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яких матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення 

6506 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою або без 

підкладки, з оздобленням або без оздоблення 

6507 Стрічки, підкладки, чохли, основи, каркаси для капелюхів, 

козирки та зав’язки для головних уборів 

6801** Брущатка, бордюрний камінь та плити для брукування з 

природного каменю (крім сланцю) 

6807** Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів (наприклад, з 

нафтового бітуму або кам’яновугільного пеку) 

6901** Цегла, блоки, плитки та інші керамічні вироби з 

кремнеземистого кам’яного борошна (наприклад, з 

кізельгуру, триполіту або діатоміту) або з аналогічних 

кремнеземистих порід 

6902** Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні вогнетривкі 

керамічні будівельні матеріали, крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або з аналогічних 

кремнеземистих порід 

6904** Цегла будівельна, блоки для підлоги, плитки несучі або 

облицьовувальні та аналогічні вироби з кераміки 

6905** Черепиця дахова, складові частини димарів, дефлектори, 

оздоби архітектурні та інші будівельні керамічні вироби 

6906** Труби керамічні, трубопроводи ізоляційні, водовідводи і 

фітинги труб 

6907** Плитка та плити для мостіння і покриття підлоги, печей, 

камінів або стін, керамічні; кубики керамічні для мозаїки та 

аналогічні вироби, на основі і без неї; керамічні вироби 

оздоблювальні 

6910 Раковини, умивальники, консолі раковин, ванни, біде, 

унітази, зливні бачки, пісуари та аналогічні санітарно-

технічні вироби, з кераміки 

6911 Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські і 

туалетні вироби, з фарфору 

6912 Посуд та прибори столові або кухонні, інші господарські і 

туалетні вироби, з кераміки, крім фарфорових 
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7002** Скло у вигляді куль (крім мікросфер товарної позиції 7018), 

прутків або трубок, необроблене 

7003** Скло лите і прокатне, у вигляді листів, пластин або 

профільоване, з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не оброблене 

іншим способом 

7004** Скло витягнуте або видувне, листове з поглинальним, 

відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але 

не оброблене іншим способом 

7005** Скло термічно поліроване та скло з шліфованою або 

полірованою поверхнею у листах з поглинальним, 

відбивальним або невідбивальним шаром чи без нього, але 

не оброблене іншим способом 

7007** Скло безпечне, включаючи скло зміцнене (загартоване) або 

багатошарове 

7008** Багатошарові ізоляційні вироби скляні 

7010 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, ампули та 

інші ємності, скляні для транспортування або упаковування 

товарів; банки скляні для консервування; пробки, кришки 

та інші засоби для закупорювання, скляні: 

7013 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське 

приладдя, вироби для оздоблення житла або аналогічних 

цілей, крім виробів товарної позиції 7010 або 7018 

7014** Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи із скла 

(крім перелічених у товарній позиції 7015), оптично не 

оброблені 

7019** Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього 

(наприклад, нитки, тканини): 

7308** Металоконструкції (за винятком збірних будівельних 

конструкцій товарної позиції 9406) та їх частини 

(наприклад, мости та їх секції, ворота шлюзів, башти, 

решітчасті щогли, покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, 

вікна та їх рами, пороги для дверей, заслони, балюстради, 

стовпи та колони), з чорних металів; листи, стрижні, 

кутики, фасонні профілі, труби та аналогічні вироби, з 

чорних металів, призначені для використання у 

металоконструкціях: 
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7309** Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності з чорних 

металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або 

скраплених газів), місткістю понад 300 л, без механічних 

або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або 

термоізоляційним покриттям чи без них: 

7310** Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні 

ємності з чорних металів, для будь-яких речовин (крім 

стиснених або скраплених газів), місткістю не більш як 300 

л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з 

облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без 

них: 

7311** Ємності для стиснених або скраплених газів, з чорних 

металів: 

7313** Дріт колючий з чорних металів; дріт кручений або плоский, 

колючий або неколючий, та вільно двічі кручений дріт для 

огорож з чорних металів 

7314** Тканина металева (включаючи безперервні стрічки), ґрати, 

сітки та огорожі з дроту з чорних металів; просічно-

витяжний лист з чорних металів: 

7315** Ланцюги та їх частини з чорних металів: 

7316** Якори, гачки та їх частини з чорних металів 

7317** Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, рифлені цвяхи, 

скоби (крім тих, що належать до товарної позиції 8305) та 

аналогічні вироби з чорних металів, з головками або без 

головок з іншого матеріалу, крім виробів, що мають мідні 

головки: 

7318** Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, 

шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружинисті шайби) 

та аналогічні вироби, з чорних металів: 

7319 Голки швейні, спиці в’язальні, шила, гачки в’язальні, голки 

декерні та аналогічні вироби для ручної роботи з чорних 

металів; англійські шпильки та інші шпильки з чорних 

металів, в іншому місці не зазначені: 

7321 Печі опалювальні, плити для приготування їжі, пічні 

решітки, варильні котли (включаючи печі, які можна 

використовувати з котлами для центрального опалення), 

мангали, жаровні, пальники для плит, розігрівачі їжі та 
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аналогічні неелектричні апарати побутового використання 

та їх частини, з чорних металів: 

7322** Радіатори для центрального опалення з неелектричним 

нагрівом та їх частини з чорних металів; нагрівачі повітря 

та розподілювачі нагрітого повітря (включаючи пристрої, 

що можуть подавати свіже або кондиційоване повітря),  

з неелектричним нагрівом, які мають вентилятор або 

повітродувку з двигуном, та їх частини, з чорних металів: 

7323 Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх 

частини з чорних металів; металева "шерсть"; мочалки для 

чищення кухонного посуду, подушечки для чищення або 

полірування, рукавички та аналогічні вироби з чорних 

металів: 

7324 Обладнання санітарно-технічне та його частини з чорних 

металів: 

7415 Цвяхи, цвяхи оббивні, кнопки креслярські, скоби (за 

винятком тих, що включені до товарної позиції 8305) та 

аналогічні вироби мідні або з чорних металів з мідними 

головками; гвинти, болти, гайки, глухарі, гаки вкручувані, 

заклепки, шпонки, шплінти, шайби (включаючи пружні) та 

аналогічні вироби мідні: 

7418 Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх 

частини мідні; мочалки для чищення кухонного посуду, 

подушечки для чищення або полірування, рукавички та 

аналогічні вироби мідні; обладнання санітарно-технічне та 

його частини мідні: 

7610** Металоконструкції алюмінієві (крім збірних 

металоконструкцій товарної позиції 9406) та їх частини 

(наприклад, мости та їх секції, башти, решітчасті щогли, 

покрівлі, каркаси до покрівлі, двері, вікна та їх рами, 

пороги для дверей, балюстради, стовпи та колони); 

алюмінієві листи, бруски, профілі, труби тощо, призначені 

для використання в металоконструкціях: 

7611** Резервуари, цистерни, баки та аналогічні алюмінієві 

ємності для різних речовин (за винятком стисненого або 

скрапленого газу), місткістю понад 300 л, з облицюванням 

або термоізоляційним покриттям чи без них, без 

механічного або теплотехнічного обладнання 
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7612** Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності 

трубчасті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні 

ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком 

стисненого або скрапленого газу), місткістю не більш як 

300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи 

без них, без механічного або теплотехнічного обладнання: 

7613** Ємності для стисненого або скрапленого газу алюмінієві 

7615 Вироби столові, кухонні або інші побутові вироби та їх 

частини алюмінієві; мочалки для чищення кухонного 

посуду, подушечки для чищення або полірування, 

рукавички та аналогічні вироби алюмінієві; обладнання 

санітарно-технічне та його частини алюмінієві: 

8201 Інструменти ручні: лопати штикові та совкові, кирки, 

мотики, сапи, вила та граблі; сокири, сікачі та аналогічні 

інструменти для рубання; секатори будь-якого типу; коси 

та серпи, ножі для різання сіна чи соломи, ножиці для 

підрізання живоплоту, ножиці садові та інші ручні 

інструменти, що використовуються у сільському 

господарстві, садівництві або лісовому господарстві: 

8202 Пилки ручні; полотна для будь-яких пилок (включаючи 

полотна для поздовжнього різання, для прорізування пазів 

та беззубчасті полотна): 

8203 Напилки, надфілі, рашпілі, кліщі (включаючи гострозубці), 

плоскогубці, щипці, пінцети, ножиці для різання металу, 

труборізи, болторізи, пробійники та аналогічні ручні 

інструменти: 

8204 Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи гайкові та 

динамометричні ключі, крім воротків); змінні головки для 

гайкових ключів з ручками або без них: 

8205 Інструменти ручні (включаючи алмазні склорізи), що в 

іншому місці не зазначені або не включені; лампи паяльні; 

лещата, затискачі та аналогічні інструменти, крім приладдя 

або частин верстатів або водоструминних різальних машин; 

ковадла; горна переносні; шліфувальні круги з опорними 

рамами, ручним або ножним приводом: 

8206 Інструменти з двох або більше товарних позицій 8202—

8205 у наборах для роздрібної торгівлі 
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8207** Інструменти змінні для ручних знарядь, з механічним 

приводом чи без нього або для верстатів (наприклад, для 

пресування, штампування, нарізування різьби, свердління, 

розточування, прошивання, фрезерування, токарної 

обробки або загвинчування), включаючи фільєри для 

волочіння або пресування металу, інструменти для буріння 

скельних порід або ґрунтів: 

8208 Ножі та різальні леза для машин або механічних пристроїв: 

8211 Ножі з різальним лезом, зубчасті або незубчасті 

(включаючи ножі для обрізування дерев), крім ножів 

товарної позиції 8208, та леза для них: 

8212 Бритви та леза до них (включаючи штабові заготівки для 

лез): 

8213 Ножиці звичайні, кравецькі та аналогічні ножиці і леза для 

них 

8214 Інші вироби ножові (наприклад, машинки для підстригання 

волосся, спеціальні ножі для м’ясників, різаки, спеціальні 

кухонні ножі та сікачі, ножі для паперу); манікюрні або 

педикюрні інструменти та набори (включаючи пилочки для 

нігтів): 

8215 Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки для тортів, 

спеціальні ножі для риби, масла, щипчики для цукру та 

аналогічні посуд і прибори кухонні або столові: 

8308 Застібки, рами із застібками, пряжки, пряжки-застібки, 

гачки, петлі, вушка та аналогічні вироби з недорогоцінних 

металів для одягу або речей для одягу, взуття, біжутерії, 

наручних годинників, книжок, тентів, виробів із шкіри, 

дорожніх речей або шорних виробів, інших готових 

виробів; заклепки трубчасті або роздвоєні з недорогоцінних 

металів; намистини та блискітки з недорогоцінних металів: 

8309 Пробки, ковпачки та кришки (включаючи корончасті 

пробки і ковпачки, що загвинчуються, та пробки з 

пристроєм для розливання), кришки для пляшок, заглушки 

нарізні, оболонки пробок та інші пакувальні пристрої з 

недорогоцінних металів: 

8402** Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних 

котлів для центрального опалення, здатних також 

виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води: 
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8403** Котли для центрального опалення, крім котлів товарної 

позиції 8402: 

8405** Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними 

установками або без них; газогенератори ацетиленові та 

аналогічні газогенератори з очисними установками або без 

них: 

8413** Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми 

для підіймання рідини: 

8414** Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові 

компресори та вентилятори; вентиляційні або 

рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, 

з фільтром або без нього: 

8415** Установки для кондиціонування повітря, до складу яких 

входять вентилятори з двигуном та прилади для 

змінювання температури і вологості повітря, включаючи 

кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо: 

8416 Пальники топкові для рідкого палива, пальники 

розпиленого твердого палива або газу; топки механічні, 

включаючи їх механічні колосникові решітки, механічні 

пристрої для видалення золи та аналогічні пристрої 

8417** Печі та горна промислові або лабораторні, включаючи 

сміттєспалювачі, неелектричні 

8418** Холодильники, морозильники та інше холодильне або 

морозильне обладнання, електричне або інших типів; 

теплові насоси, крім установок для кондиціонування 

повітря товарної позиції 8415 

8419** Машини, обладнання промислове або лабораторне з 

електричним чи неелектричним нагріванням (за винятком 

печей, камер та іншого обладнання товарної позиції 8514) 

для обробки матеріалів шляхом зміни температури, 

наприклад, нагріванням, варінням, підсмажуванням, 

дистиляцією, ректифікацією, стерилізацією, пастеризацією, 

пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією 

або охолодженням, крім машин або обладнання, 

призначеного для використання у побуті; неелектричні 

водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори 

8421** Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання 

та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів 
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8422** Машини посудомийні; обладнання для миття або сушіння 

пляшок або інших ємкостей; обладнання для наповнення, 

закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків 

або інших ємкостей, їх запечатування, закорковування або 

наклеювання на них етикеток; обладнання для герметизації 

пляшок, банок, тюбиків та аналогічних ємкостей; інше 

обладнання для фасування та загортання товарів 

(включаючи обладнання для загортання товару з 

термоусадкою пакувального матеріалу); обладнання для 

газування напоїв 

8424** Механічні пристрої (з ручним керуванням або без нього) 

для розбризкування або розпилення рідких чи 

порошкоподібних речовин; вогнегасники, заряджені або 

незаряджені; пульверизатори та аналогічні пристрої; 

піскоструминні, пароструминні та аналогічні метальні 

пристрої 

8425 Талі та підіймачі, крім скіпових підіймачів; лебідки та 

кабестани; домкрати 

8426** Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних типів, 

включаючи кабельні крани; ферми підіймальні пересувні, 

портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном 

8427** Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші 

навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-

розвантажувальним обладнанням 

8428** Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, 

навантажування або розвантажування (наприклад, ліфти, 

ескалатори, конвеєри, канатні дороги) 

8437** Машини для очищення, сортування або калібрування 

насіння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для 

борошномельної промисловості або інше обладнання для 

обробки зернових чи сухих бобових культур, крім машин, 

що використовуються на сільськогосподарських фермах 

8438** Обладнання для промислового приготування або 

виробництва харчових продуктів чи напоїв, не включене до 

інших угруповань, крім обладнання для екстрагування або 

виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирів або 

олій 
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8439** Обладнання для виробництва маси з волокнистих 

целюлозних матеріалів або для виробництва чи обробки 

паперу або картону 

8440** Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні 

машини: 

8441** Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, 

паперу або картону, включаючи різальні машини будь-

якого типу 

8442** Машини, апаратура та оснащення (крім обладнання 

товарних позицій 8456-8465) для підготовки або 

виготовлення пластин, циліндрів та інших друкарських 

елементів; пластини, циліндри та інші друкарські елементи; 

пластини, циліндри та літографські камені, підготовлені до 

друкування (наприклад, обточені, шліфовані або 

поліровані) 

8443** Обладнання друкарське, в якому використовуються для 

друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи 

товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, 

факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та аксесуари 

до них 

8446** Верстати ткацькі 

8450** Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи 

машини з віджимним пристроєм 

8451** Обладнання (крім машин товарної позиції 8450) для 

промивання, чищення, віджимання, сушіння, прасування, 

пресування (включаючи преси для термофіксації 

матеріалів), вибілювання, фарбування, апретування, 

оздоблення, нанесення покриття або просочення 

текстильної пряжі, тканин або виробів з текстильних 

матеріалів та машини для нанесення пасти на текстильну 

або іншу основу, призначені для виробництва покриття 

підлог типу лінолеуму; машини для намотування, 

розмотування, складання, розрізання або проколювання 

тканин 

8452 Машини швейні, крім машин для оправлення, 

брошурування товарної позиції 8440; меблі, основи та 

кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки 

для швейних машин 
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8456** Верстати для обробки різних матеріалів шляхом видалення 

матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового 

чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, 

електрохімічних, електронно-променевих, іонно-

променевих або плазменно-дугових процесів; 

водоструминні різальні машини 

8457** Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та 

багатопозиційні, для обробки металу 

8458** Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) 

металорізальні 

8459** Верстати металорізальні (включаючи агрегатні верстати 

лінійної побудови) для свердління, розточування, 

фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої 

різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів 

(включаючи верстати токарні багатоцільові) товарної 

позиції 8458 

8460** Верстати обдирно-шліфувальні, заточувальні, шліфувальні, 

хонінгувальні, притиральні, полірувальні або для 

виконання інших операцій з остаточної обробки металів 

або металокераміки з використанням точильних каменів, 

абразивів або полірувальних засобів, крім верстатів 

зуборізних, зубошліфувальних або зубообробних товарної 

позиції 8461 

8461** Верстати поздовжньо-стругальні, поперечно-стругальні, 

довбальні, протяжні, зуборізні, зубошліфувальні або 

зубообробні, пиляльні, відрізні та інші верстати для 

обробки металів або металокераміки шляхом видалення 

матеріалу різальним інструментом, в іншому місці не 

зазначені 

8462** Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом 

об’ємного штампування, кування або штампування; 

машини для обробки металів (включаючи преси) шляхом 

вигинання, відбортування, вирівнювання, розрізання, 

висікання або відрубання; преси для обробки металів або 

карбідів металів, не зазначені вище 

8467 Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з 

вмонтованим електричним або неелектричним двигуном 
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8468** Обладнання та апаратура для паяння м’якими та твердими 

припоями або зварювання, придатні чи непридатні для 

різання, крім тих, що включені до товарної позиції 8515; 

машини та апарати для поверхневої термообробки, які 

працюють на газу 

8471** Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; 

магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для 

перенесення даних на носії інформації у кодованому 

вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, 

в іншому місці не зазначені 

8479** Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в 

іншому місці не зазначені 

8481 Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для 

трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або 

аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та 

терморегулювальні вентилі 

8501 Двигуни та генератори, електричні (крім 

електрогенераторних установок) 

8502 Електрогенераторні установки та обертові електричні 

перетворювачі 

8503 Частини, призначені виключно або переважно для машин 

товарної позиції 8501 або 8502 

8504 Трансформатори електричні, статичні перетворювачі 

електричні (наприклад, випрямлячі), котушки 

індуктивності та дроселі 

8505** Електромагніти; магніти постійні та вироби, призначені для 

перетворення на постійні магніти після намагнічування; 

електромагнітні або з постійними магнітами затискні 

патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації; 

електромагнітні зчеплення, муфти та гальма; 

електромагнітні піднімальні головки 

8506 Первинні елементи та первинні батареї 

8507 Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, 

прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої 

форми 

8508** Пилососи 
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8509** Машини електромеханічні побутові з умонтованим 

електродвигуном, крім пилососів товарної позиції 8508 

8510** Електробритви, машинки для підстригання волосся та 

епіляційні апарати з умонтованим електродвигуном 

8511** Електроприлади для запалювання або пуску двигунів 
внутрішнього згоряння із запаленням від іскри або 
компресійним методом (наприклад, магнето-запалювання, 
магнітоелектричні генератори постійного струму, котушки 
запалювання, свічки запалювання або розжарювання, 
стартери); генератори (наприклад, постійного та змінного 
струму) та переривники типу, що використовується разом з 
такими двигунами 

8512** Обладнання електроосвітлювальне або сигналізаційне (крім 
виробів товарної позиції 8539), склоочисники, пристрої, що 
запобігають обмерзанню та запотіванню, які 
використовуються на велосипедах або моторних 
транспортних засобах 

8513 Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою 
власного джерела енергії (наприклад, на сухих батарейках, 
акумуляторах, магнето), крім освітлювальних приладів 
товарної позиції 8512 

8514** Печі та камери промислові або лабораторні, електричні 
(включаючи індукційні або діелектричні); інше промислове 
або лабораторне обладнання для термічного оброблення 
матеріалів, індукційне або діелектричне 

8515** Машини та апарати для паяння або зварювання з 
можливістю різання або без неї, електричні (включаючи з 
електричним нагрівом газу), лазерні або іншого світлового 
чи фотонного випромінювання, ультразвукові, електронно-
променеві, магнітно-імпульсні або плазмодугові; 
електричні машини та апарати для гарячого напилення 
металів або металокераміки 

8516 Електричні водонагрівачі акумулювальні або безінерційні 
та електричні нагрівачі занурені; прилади електричні для 
обігрівання приміщень, ґрунту; електронагрівальні апарати 
перукарські (наприклад, сушарки для волосся, бігуді, щипці 
для гарячої завивки) або сушарки для рук; праски 
електричні; інші побутові електронагрівальні прилади; 
елементи опору нагрівальні, крім включених до товарної 
позиції 8545 
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8517** Телефонні апарати, включаючи апарати телефонні для 
сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку; 
інша апаратура для передачі або приймання голосу, 
зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для 
комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку 
(наприклад, в локальній або глобальній мережі зв’язку), 
крім передавальної або приймальної апаратури товарних 
позицій 8443, 8525, 8527 або 8528 

8518** Мікрофони та підставки для них; гучномовці, вмонтовані 
або не вмонтовані в корпус; навушники та телефони 
головні, об’єднані чи не об’єднані з мікрофоном, та 
комплекти, які складаються з мікрофона та одного 
гучномовця чи більше; підсилювачі звукових частот 
електричні; електричні звукопідсилювальні комплекти 

8519** Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура 

8521** Апаратура для відеозапису або відтворювання відеозаписів, 
з відеотюнером або без нього 

8522 Частини та приладдя, призначені винятково або переважно 
для апаратури товарної позиції 8519 або 8521 

8523** Диски, стрічки, твердотільні енергонезалежні пристрої для 
зберігання інформації, “smart-карткиˮ та інші носії для 
запису звуку або інших явищ, записані або незаписані, 
включаючи матриці та форми для виготовлення дисків, 
крім виробів групи 37 

8525** Апаратура передавальна для радіомовлення або 
телебачення, до складу якої входять або не входять 
приймальна, звукозаписувальна чи звуковідтворювальна 
апаратура; телевізійні камери; цифрові камери та 
записувальні відеокамери 

8526** Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура 
дистанційного керування 

8527** Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не 
поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або 
звуковідтворювальною апаратурою або з годинником 

8528** Монітори та проектори, до складу яких не входить 

приймальна телевізійна апаратура; приймальна апаратура 

для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним 

приймачем або з пристроєм, що записує або відтворює звук 

чи зображення 
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8529 Частини, призначені виключно або переважно для 

апаратури товарних позицій 8525—8528 

8530** Електричне устаткування сигналізаційне, для забезпечення 

безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, 

трамвайних коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх 

водних шляхах, майданчиках для паркування, портових 

спорудах чи аеродромах (крім обладнання товарної позиції 

8608) 

8531** Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне 

(наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої 

сигналізації про крадіжки та пожежі), крім обладнання 

товарної позиції 8512 або 8530 

8532 Конденсатори електричні постійні, змінні або 

підстроювальні: 

8533 Резистори електричні (включаючи реостати та 

потенціометри), крім нагрівальних елементів 

8534** Схеми друковані 

8535** Електрична апаратура для комутації або захисту 

електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або 

в електричних колах (наприклад, вимикачі, перемикачі, 

роз’єднувачі, запобіжники плавкі, блискавковідводи, 

обмежувачі напруги, пристрої для гасіння стрибків 

напруги, штепсельні вилки і розетки та інші з’єднувачі, 

коробки з’єднання), для напруги понад 1 000 В 

8536** Електрична апаратура для комутації або захисту 

електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або 

в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз’єднувачі, 

перемикачі, реле, запобіжники плавкі, пристрої для гасіння 

стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для 

ламп та інші з’єднувачі, коробки з’єднання), для напруги не 

більш як 1 000 В; з’єднувачі для оптичних волокон, 

волоконно-оптичних джгутів або кабелів 

8537** Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші 

основи, обладнані двома або більше пристроями товарної 

позиції 8535 або 8536, для контролю або розподілу 

електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру 

групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних 

пристроїв товарної позиції 8517 
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8538** Частини, призначені виключно або переважно для 

апаратури товарних позицій 8535, 8536 або 8537 

8539 Електричні лампи розжарення або газорозрядні, включаючи 

лампи герметичні спрямованого світла, ультрафіолетові або 

інфрачервоні лампи; дугові лампи; світлодіодні (LED) 

лампи 

8540** Лампи, трубки електронні з термокатодом, холодним 

катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки 

вакуумні, паро- чи газонаповнені, ртутні дугові випрямні 

лампи та трубки, електронно-променеві трубки, телевізійні 

передавальні трубки) 

8541** Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові 

прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, 

включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не 

зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; 

світловипромінювальні діоди (LED); п’єзоелектричні 

кристали, зібрані 

8542** Електронні інтегровані схеми 

8543** Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні 

функції, в іншому місці цієї групи не описані або не 

зазначені 

8544** Проводи ізольовані (включаючи емальовані чи анодовані), 

кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані 

електричні провідники із з’єднувальними деталями або без 

них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з 

індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані 

вони чи ні з електричними провідниками або 

з’єднувальними пристроями 

8545** Електроди вугільні, щітки вугільні, вугілля для ламп або 

гальванічних елементів та інші вироби з графіту чи інших 

видів вуглецю з металом або без нього, що 

використовуються в електротехніці 

8546** Ізолятори електричні з будь-яких матеріалів 

8547** Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв 

або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних 

матеріалів або така, що містить прості металеві компоненти 

(наприклад, різьбові патрони), вмонтовані під час 

формування лише з метою складання, крім ізоляторів 
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товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з’єднувальні 

деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією 

8601** Залізничні локомотиви із зовнішнім джерелом 

електроживлення або з живленням від електричних 

акумуляторів: 

8602** Інші залізничні локомотиви; локомотивні тендери 

8603** Самохідні вагони пасажирські залізничні або трамвайні, 

вантажні вагони, вагони-платформи, крім включених до 

товарної позиції 8604: 

8604** Транспортні засоби самохідні або несамохідні для ремонту 

та технічного обслуговування залізничних або трамвайних 

колій (наприклад, ремонтні вагони, вагони-крани, вагони 

шпалопідбивні, вирівнювачі колії, вагони контрольно-

випробовувальні) 

8605** Вагони пасажирські залізничні або трамвайні, несамохідні; 

вагони багажні, вагони поштові та інші спеціалізовані 

вагони залізничні та трамвайні, несамохідні (крім вагонів 

товарної позиції 8604) 

8606** Вагони залізничні або трамвайні для перевезень вантажів 

коліями, несамохідні 

8607** Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів 

трамвая або рухомого складу 

8608** Шляхове обладнання та обладнання для залізничних чи 

трамвайних шляхів; механічне (включаючи 

електромеханічне) сигнальне обладнання, прилади 

забезпечення безпеки чи управління рухом на залізниці, 

трамвайних шляхах, автомобільних дорогах, внутрішніх 

водних шляхах, паркувальних спорудах, у портах або на 

аеродромах; частини перелічених приладів та обладнання 

8609** Контейнери (включаючи ємності для перевезення рідин та 

газів), спеціально призначені та обладнані для перевезення 

одним або декількома видами транспорту 

8701** Трактори (за винятком тракторів товарної позиції 8709) 

8702** Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 

осіб і більше, включаючи водія 

8703** Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, 

призначені головним чином для перевезення людей (крім 
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моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), 

включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі 

8704** Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів 

8705** Моторні транспортні засоби спеціального призначення, 

крім призначених головним чином для перевезення людей 

або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для 

аварійного ремонту, автокрани, автомобілі пожежні, 

автобетономішалки, автомобілі прибиральні для доріг, 

автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні 

автомобілі) 

8706** Шасі з установленими двигунами для автомобілів товарних 

позицій 8701-8705 

8707** Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних 

засобів товарних позицій 8701-8705 

8708** Частини та пристрої моторних транспортних засобів 

товарних позицій 8701-8705 

8709** Транспортні засоби вантажні, самохідні без підіймальних 

або навантажувальних пристроїв, які використовуються на 

заводах, складах, у портах або в аеропортах для 

перевезення вантажів на короткі відстані; тягачі, що 

використовуються на залізничних платформах, їх частини 

8710** Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні 

засоби, з озброєнням чи без озброєння, та частини таких 

транспортних засобів 

8711** Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з 

допоміжним двигуном, з колясками або без них; коляски 

8712 Велосипеди двоколісні та інші велосипеди (включаючи 

велосипеди триколісні для перевезення вантажів), без 

двигуна 

8713 Коляски інвалідні з двигуном або без двигуна чи з іншим 

механізмом для пересування 

8714** Частини та пристрої для транспортних засобів товарних 

позицій 8711-8713 

8715 Коляски дитячі та їх частини 
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8716** Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні 

засоби; їх частини 

8801** Аеростати та дирижаблі; планери, дельтаплани та інші 

літальні апарати безмоторні 

8802** Інші апарати літальні (наприклад, вертольоти, літаки); 

космічні апарати (включаючи супутники) та суборбітальні і 

космічні ракети-носії 

8803** Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802 

8804** Парашути (включаючи керовані парашути та параплани) і 

ротошути; їх частини та пристрої 

8805** Обладнання стартове для літальних апаратів; палубні 

гальмові або аналогічні пристрої; наземні тренажери для 

льотного складу; їх частини 

8901** Судна круїзні, екскурсійні, пороми, вантажні судна, баржі 

та інші плавучі засоби, призначені для перевезення людей 

або вантажів: 

8902** Судна риболовні; плавучі бази та інші судна для переробки 

та консервування рибних продуктів: 

8904** Буксири та судна-штовхачі: 

8905** Маяки плавучі, пожежні судна, земснаряди, плавучі крани 

та інші судна, для яких судноплавні якості є лише 

другорядними порівняно з їх основними функціями; 

плавучі доки; плавучі або підводні бурильні чи 

експлуатаційні платформи: 

8906** Інші судна, включаючи військові кораблі та рятівні судна, 

крім гребних шлюпок: 

8907** Інші плавучі засоби (наприклад, плоти, плавучі баки, 

кесони, причали, буї та бакени): 

9001** Волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні; інші кабелі 

волоконно-оптичні, крім кабелів товарної позиції 8544; 

листи та пластини з поляризаційного матеріалу; лінзи 

(включаючи контактні), призми, дзеркала та інші оптичні 

елементи з будь-яких матеріалів, неоправлені, крім таких 

елементів з оптично необробленого скла: 
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9002** Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-

яких матеріалів, оправлені, для інструментів або апаратури, 

крім таких елементів, з оптично необробленого скла: 

9003** Оправи та арматура для окулярів, захисних окулярів або 

аналогічних оптичних виробів та їх частини: 

9004** Окуляри, захисні окуляри та аналогічні оптичні вироби, 

коригувальні, захисні або інші: 

9005** Біноклі, монокуляри та інші оптичні труби та їх арматура; 

інші астрономічні прилади та опори для них, за винятком 

радіоастрономічних приладів: 

9013** Пристрої на рідких кристалах, крім виробів, конкретніше 

названих в інших товарних позиціях; лазери, крім лазерних 

діодів; інші прилади та інструменти оптичні в іншому місці 

цієї групи не зазначені: 

9014** Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні 

прилади та інструменти: 

9015** Прилади та інструменти топографічні (включаючи 

фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, 

гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, за винятком 

компасів; далекоміри: 

9017** інструменти для креслення, розмічання або математичних 

розрахунків (наприклад, машинки креслярські, пантографи, 

транспортири, набори креслярські, логарифмічні лінійки, 

дискові калькулятори); ручні інструменти для вимірювання 

лінійних розмірів (наприклад, вимірювальні стержні та 

рулетки, мікрометри, кронциркулі), в іншому місці цієї 

групи не зазначені: 

9018** Прилади та пристрої, що використовуються у медицині, 

хірургії, стоматології або ветеринарії, включаючи 

сцинтографічну апаратуру та іншу електромедичну 

апаратуру, а також апаратура для дослідження зору: 

9019** Апаратура для механотерапії; апаратура масажна; 

апаратура для психологічних тестів для визначення 

здібностей; апаратура для озонотерапії, кисневої та 

аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша 

апаратура для дихальної терапії: 
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9020** Інша апаратура дихальна та газові маски, за винятком 

захисних масок без механічних частин і змінних фільтрів 

9021 Пристрої ортопедичні, включаючи хірургічні пояси, 

бандажі та милиці; шини та інші пристрої для лікування 

переломів; штучні частини тіла; слухові та інші апарати, які 

носять на собі, із собою або імплантують в тіло, щоб 

компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду: 

9022** Апаратура, що використовує рентгенівське, альфа-, бета- 

або гамма-випромінювання, призначена або не призначена 

для медичного, хірургічного, стоматологічного або 

ветеринарного використання, включаючи рентгенографічну 

та радіотерапевтичну апаратуру, рентгенівські трубки та 

інші генератори рентгенівських променів, генератори 

високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, 

крісла та подібні вироби для обстеження або лікування: 

9030** Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і 

апаратура для вимірювання або контролю за електричними 

величинами, крім вимірювальних приладів товарної позиції 

9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання 

альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та 

іншого іонізуючого випромінювання: 

9301** Зброя бойова, крім пістолетів, револьверів та зброї товарної 

позиції 9307: 

9302** Револьвери та пістолети, крім зазначених у товарній позиції 

9303 або 9304: 

9303** Інша зброя вогнепальна та аналогічні засоби, що 

використовують заряд вибухової речовини (наприклад, 

спортивна гладкоствольна та нарізна зброя, вогнепальна 

зброя, яка заряджається з дула, ракетниці та інші пристрої 

пуску сигнальних ракет, пістолети та револьвери для 

стрільби холостими патронами, пістолети для гуманного 

забою тварин, що стріляють стрижнями, лінемети): 

9304** Інша зброя (наприклад, пружинні, пневматичні чи газові 

рушниці та пістолети, кийки), крім включеної до товарної 

позиції 9307 

9305** Частини та приладдя виробів товарних позицій 9301—9304 
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9306** Бомби, гранати, торпеди, міни, ракети та аналогічне 
озброєння і їх частини; патрони, снаряди та інші 
боєприпаси і їх частини, включаючи дріб та пижі до 
патронів 

9307** Мечі, шпаги, шаблі, палаші, рапіри, багнети, списи та інша 
холодна зброя, їх частини та футляри, піхви до неї 

9401** Меблі для сидіння (крім включених до товарної позиції 
9402), які перетворюються або не перетворюються на 
ліжка, та їх частини 

9402 Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні або ветеринарні 
(наприклад, операційні столи, столи оглядові, лікарняні 
ліжка з механічним пристроєм, стоматологічні крісла); 
перукарські крісла та аналогічні крісла з пристроєм для 
обертання, нахиляння і підіймання; їх частини 

9403** Інші меблі та їх частини 

9404 Основи матрацні; постільні речі та подібні вироби 
(наприклад, матраци, стьобані ковдри пухові та пір’яні, 
диванні подушки, пуфи і подушки), з пружинами або 
заповнені будь-якими матеріалами чи вироблені з пористої 
гуми або полімерних матеріалів, з покриттям чи без 
покриття 

9405 Лампи (світильники) та освітлювальне обладнання, 
включаючи прожектори та їх частини, в іншому місці не 
зазначені; світлові вивіски, світлові покажчики, табло з 
назвою або адресою і подібні вироби, що мають 
умонтоване джерело світла та їх частини, в іншому місці не 
зазначені 

9406** Конструкції будівельні збірні 

9503 Триколісні велосипеди, самокати, педальні автомобілі та 
аналогічні іграшки на колесах; лялькові коляски; ляльки; 
інші іграшки; моделі зменшеного розміру ("у масштабі") та 
аналогічні моделі для розваг, діючі чи недіючі; 
головоломки різні 

9603 Мітли та щітки (включаючи щітки, що є частинами 
механізмів, приладів або транспортних засобів), щітки 
ручні механічні без двигуна для прибирання підлоги, 
швабри та вінички з пір’я для змахування пилу; вузли та 
пучки, готові для виготовлення мітел або щіток; подушечки 
та валики для фарбування; шкребки з гумовою пластинкою 
(крім гумових валиків) 
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9605 Набори дорожні, що використовуються для особистої 
гігієни, шиття або чищення взуття чи одягу 

9606 Ґудзики, кнопки та застібки, форми для ґудзиків та інші 
частини цих виробів; заготовки для ґудзиків 

9607 Застібки-блискавки та їх частини 

9608 Ручки кулькові; ручки і маркери з наконечником з повсті та 
іншого пористого матеріалу; авторучки чорнильні, 
стилографи та інші авторучки; пера копіювальні; олівці 
механічні; тримачі для пір’я, тримачі для ручок, тримачі 
для олівців та подібні тримачі; частини цих виробів 
(включаючи ковпачки та затискачі), крім виробів товарної 
позиції 9609 

9609 Олівці прості (крім олівців товарної позиції 9608), олівці 
кольорові, пастелі, грифелі для олівців чи олівці вугільні, 
крейда для писання чи малювання та для кравців 

9610 Дошки грифельні для писання чи малювання, у рамках або 

без рамок 

9615 Гребінці, шпильки для волосся та подібні вироби; затискачі 
для завивання, бігуді, папільйотки та подібні вироби, крім 
виробів товарної позиції 8516, та їх частини 

9616 Розпилювачі ароматичних речовин та аналогічні 
розпилювачі для гігієнічних цілей, їх насадки та головки; 
пушки і подушечки для пудрення або накладання 
косметичних чи туалетних препаратів 

9617 Термоси та інші вакуумні ємкості у складеному вигляді, а 
також їх частини за винятком скляних колб 

9619 Гігієнічні прокладки і тампони, дитячі пелюшки і підгузки 
та аналогічні вироби, з будь-якого матеріалу 

________ 

*Товари не призначені для продажу і ввозяться для здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України, цивільного захисту населення та його повсякденних потреб.  

**Товари ввозяться за наявності письмового рішення голови Ради міністрів Автономної 

Республіки Крим, голови обласної держадміністрації, голови Київської, Севастопольської 

міської держадміністрації (керівника відповідної військово-цивільної або військової 

адміністрації у разі її утворення) щодо визначення переліків товарів та ваги вантажів, що 

необхідні для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв’язку з 

військовою агресією Російської Федерації проти України, цивільного захисту населення та його 

повсякденних потреб. 



 


