
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2022 р. N 153
Київ

Про перелік товарів критичного імпорту
Із змінами і доповненнями, внесеними

 постановами Кабінету Міністрів України
 від 26 лютого 2022 року N 161,
від 28 лютого 2022 року N 167,
від 1 березня 2022 року N 173,
від 4 березня 2022 року N 191,
від 5 березня 2022 року N 203,
від 6 березня 2022 року N 211,
від 7 березня 2022 року N 219,
від 8 березня 2022 року N 226,

від 10 березня 2022 року N 244,
від 13 березня 2022 року N 266,
від 16 березня 2022 року N 289,
від 19 березня 2022 року N 324,
від 20 березня 2022 року N 336,
від 21 березня 2022 року N 340,
від 26 березня 2022 року N 371

Відповідно до Законів України "Про правовий режим воєнного стану", "Про валюту і валютні операції" 
Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік товарів критичного імпорту згідно з додатком.
2. Рекомендувати Національному банку забезпечити здійснення транскордонних валютних платежів за 

операції з імпорту товарів, зазначених у переліку, затвердженому цією постановою.

 
Прем'єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

 

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України

від 24 лютого 2022 р. N 153

ПЕРЕЛІК
товарів критичного імпорту

Код згідно з УКТЗЕД* Назва

 

Оплата товарів (продукції, послуг, витрат), пов'язаних із перевезенням пасажирів, вантажів 
(включаючи розрахунки за пальне, оплату аеропортових та портових зборів, наземного 
обслуговування повітряних та морських суден, оплату доріг, морське фрахтування, ремонт 
транспорту та інші, пов'язані з цією діяльністю продукцію, послуги та витрати), а також 
послуг інтернет-зв'язку; утримання, ремонт залізничної інфраструктури
Розрахунки за договорами лізингу транспортних засобів

 Послуги із зберігання товару на складах за кордоном та пов'язані з цим інші супутні 
витрати, послуги та програмне забезпечення для функціонування операторів процесінгових



платіжних систем, операторів систем комунікацій та зв'язку, Інтернету та/або 
постачальників електронних комунікаційних мереж та обладнання (включаючи оплату 
ліцензій програмного забезпечення та/або програмного забезпечення / обладнання, 
щорічну плату за обслуговування програмного забезпечення / обладнання, технічну 
підтримку програмного забезпечення / обладнання), пов'язані із перевезенням пасажирів, 
вантажів

 Оптичні та радарні супутникові знімки, продукти їх обробки

 

Зображення та відеоматеріали, одержані через супутники (радіолокаційні, 
багатоспектральні, гіперспектральні, повнокадрові та пов'язані рішення, продукти чи 
послуги)

 

Послуги моніторингу на базі супутникової зйомки, послуги з доступу та отримання даних з 
архівів супутникових даних, послуги із замовлення супутникової зйомки (зокрема через 
онлайн-системи або іншим способом)

 
Ліцензії на супутникові дані та продукти їх обробки;
послуги з надання бортового ресурсу космічних апаратів

 

Програмна продукція, зокрема результат комп'ютерного програмування у вигляді 
операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної 
програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів та 
доступу до них

 

Примірники (копії, екземпляри) комп'ютерних програм, їх частин, компонентів у 
матеріальній та/або електронній формі, зокрема у формі коду (кодів) та/або посилань для 
завантаження комп'ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) 
для активації комп'ютерної програми чи в іншій формі

 

Будь-які зміни, оновлення, додатки, доповнення та/або розширення функціоналу 
комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень 
протягом певного періоду

 Криптографічні засоби захисту інформації

 Телекомунікаційні послуги

2710 Нафта та нафтопродукти

2711 Гази нафтові

2701 Вугілля кам'яне, антрацит

3004 Лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі

8541
Діоди, транзистори; фоточутливі напівпровідникові прилади; світловипромінювальні діоди; 
п'єзоелектричні кристали

3808 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, гербіциди, дезінфекційні засоби

3002, 9018, 9019, 9020, 9022, 9025, 
9027, 9402

Медичні вироби (в тому числі медичне обладнання, розхідні матеріали, засоби 
індивідуального захисту тощо)

8471
Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні
пристрої

8708 Частини та пристрої транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705

4011 Шини та покришки пневматичні гумові нові

2709 Нафта та нафтопродукти сирі

8502 Електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі

8401
Реактори ядерні; паливні елементи для ядерних реакторів; обладнання та пристрої для 
розділення ізотопів

3002 Кров людей, тварин; сироватки, вакцини, токсини

9018 Прилади та пристрої для використання у медицині, хірургії, стоматології або ветеринарії

2704 Кокс і напівкокс; вугілля ретортне

9619 Гігієнічні прокладки, дитячі пелюшки і підгузки

2936 Провітаміни та вітаміни, їх похідні

3005 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби

4818
Папір, целюлозна вата, інші вироби санітарно-гігієнічного, побутового, господарського та 
медичного призначення

4803 Паперові туалетні серветки, рушники, пелюшки, скатертини, вата, полотно

0105 Свійська птиця

0407 Яйця птахів у шкаралупі

1005 Кукурудза

1206 Насіння соняшнику подрібнене або неподрібнене

3105
Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, 
фосфору та калію; інші добрива; товари цієї групи у таблетках чи аналогічних формах або в
упаковках масою брутто не більш як 10 кг

0201
0202
0203
0204
0206

М'ясо та їстівні субпродукти



0207

0401 Молоко та вершки, незгущені та без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

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

0701
0702
0703
0704
0706
0707
0708
0710
0711

Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби

0803
0805
0808
0813

Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь

0901
0902

Кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі

1006
1008

Зернові культури

1101 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та жита (меслину)

1201 Соєві боби, подрібнені або неподрібнені:

1302
Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речовини, пектинати і пектати; агар-
агар та інші клеї і загусники рослинного походження, видозмінені або невидозмінені

1501
1502
1511
1512
1518

Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові 
харчові жири; воски тваринного або рослинного походження

1601
1602
1604
1605

Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних 
безхребетних

1701
1702

Цукор і кондитерські вироби з цукру

1902
1904
1905

Готові продукти із зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошняні 
кондитерські вироби

2001
2002
2003
2007

Продукти переробки овочів, плодів або інших частин рослин

2102
2103
2104

Різні харчові продукти

2207
2208
2209

Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

2302
Висівки, кормове борошно та інші відходи та залишки від просіювання, помелу або інших 
способів обробки зерна зернових чи бобових культур, гранульовані чи негранульовані

6211 43 90 00 Бронежилети

72 - 73 Бронеплити

6506 10 80 00 Каски, шоломи

4202 Підсумки

61 - 62 Військова та тактична форма

6403 - 6405 Військове та тактичне взуття

3926, 6217 Захисний одяг

9005 10 00 00,
9005 80 00 00

Оптичні прилади для слідкування

8802 20 00 00,
8802 30 00 00

Безпілотні літальні апарати

9404 30 00 00 Спальні мішки

3926 90 92 90 Каремати

30 Засоби для надання домедичної допомоги

1302 Соки і екстракти рослинного походження; пектинові речовини, пектинати і пектати; агар-



агар та інші клеї і загусники рослинного походження, видозмінені або невидозмінені

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

2812 Галогеніди та галогенідоксиди неметалів

2902 Вуглеводні циклічні

2906 Спирти циклічні 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

2912
Альдегіди, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна група; 
циклічні полімери альдегідів; параформальдегід

2915
Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 
пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

2916
Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 
галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 
нітрозовані похідні

2917
Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди та пероксикислоти; їх 
галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

2918
Кислоти карбонові, до складу яких входить додаткова кисневмісна функціональна група, та 
їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 
нітровані або нітрозовані похідні

2920
Складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів (за винятком складних ефірів 
галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані 
похідні

2921 Сполуки з амінною функціональною групою

2922 Аміносполуки, до складу яких входить кисневмісна функціональна група

2923
Солі та гідроксиди амонію четвертинні; лецитини та інші фосфоаміноліпіди, визначеного 
або не визначеного хімічного складу

2924
Сполуки, що містять функціональну карбоксамідну групу; сполуки вуглекислоти, що містять 
функціональну амідну групу

2925
Сполуки, що містять функціональну карбоксімідну групу (включаючи сахарин та його солі) 
та функціональну імінну групу

2932 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (атомами) кисню

2933 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом (атомами) азоту

2934
Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або не визначеного хімічного складу; інші 
гетероциклічні сполуки

2935 Сульфонаміди

2936
Провітаміни та вітаміни, природні або одержані в результаті синтезу (включаючи природні 
концентрати), їх похідні, що використовуються переважно як вітаміни, суміші цих речовин, у
тому числі розчинені або не розчинені у будь-якому розчиннику

2938
Глікозиди, природні або одержані в результаті синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та 
інші похідні

2939 Алкалоїди, природні або синтезовані, та їх солі, прості і складні ефіри та інші похідні

2940
Цукри хімічно чисті, за винятком цукрози, лактози, мальтози, глюкози та фруктози; прості 
ефіри цукрів, ацеталі цукрів та складні ефіри цукрів, та їх солі, крім речовин товарних 
позицій 2937, 2938 або 2939

3301

Олії ефірні недетерпенізовані (які містять терпени) або детерпенізовані (які не містять 
терпенів), включаючи конкрети та абсолюти (екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 
екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних олій у жирах, жирних оліях, восках або в 
інших подібних речовинах, одержані способом анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 
продукти детерпенізації ефірних олій; водні дистиляти та водні розчини ефірних олій

3302
Суміші запашних речовин та суміші (включаючи спиртові розчини), одержані на основі 
однієї або кількох таких речовин, які застосовуються як промислова сировина; інші 
препарати на основі запашних речовин, які застосовуються у виробництві напоїв

3504
Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та їх похідні, не включені до інших товарних 
позицій; порошок із шкіри, хромований або нехромований

3824

Готові сполучні суміші, які використовують у виробництві ливарних форм або ливарних 
стрижнів; хімічна продукція та препарати хімічної або суміжних з нею галузей 
промисловості (включаючи препарати, що складаються із сумішей природних продуктів), в 
інших товарних позиціях не зазначені

3912 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних формах, не включені до інших товарних позицій

3920
Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, 
нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами

2930 сполуки сіркоорганічні

2937 Гормони, простагландини, тромбоксани та лейкотриєни, природні або одержані в результаті
синтезу; їх похідні і структурні аналоги, у тому числі з ланцюговими модифікованими 



поліпептидами, що використовуються переважно як гормони

2941 Антибіотики

3926 Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914

4016 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої

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

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

2905 Спирти ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні;

2801 Фтор, хлор, бром і йод

3507 Ферменти; ферментні препарати, не включені до інших товарних позицій

2846
Сполуки, органічні або неорганічні, рідкісноземельних металів, ітрію чи скандію або сумішей
цих металів

2907 Феноли; фенолоспирти

3913
Полімери природні (наприклад, альгінова кислота) та полімери природні модифіковані 
(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні похідні натурального каучуку) у первинних 
формах, не включені до інших товарних позицій

2842
Інші солі неорганічних кислот або пероксокислот (включаючи алюмосилікати визначеного 
або невизначеного хімічного складу), крім азидів

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

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

3923
Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та
інші вироби з пластмаси для герметизації, закупорювання

3904 Полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів у первинних формах

1108 Крохмалі; інулін

3503

Желатин (включаючи вироблений у формі квадратних або прямокутних листків, з 
поверхневою обробкою або без обробки, забарвлений або незабарвлений) та його похідні; 
риб'ячий клей; інші клеї тваринного походження, за винятком казеїнових клеїв товарної 
позиції 3501

4808
Папір та картон гофровані (обклеєні або не обклеєні гладкими зовнішніми аркушами), 
креповані, тиснені або перфоровані у рулонах або в аркушах, крім зазначених у товарній 
позиції 4803

3901 Полімери етилену в первинних формах

8421
Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування 
або очищення рідин чи газів

7607
Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена, на основі або без основи з паперу, картону, 
пластмаси або подібних матеріалів) завтовшки (без урахування основи) не більш як 0,2 мм

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

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

3917 Труби, трубки і шланги та їх фітинги (наприклад, з'єднання, коліна, муфти) із пластмаси

2827 31 00 00 Хлорид магнію

2904 31 00 00 Перфтороктансульфонова кислота

2904 32 00 00 Перфтороктансульфонат амонію

2904 33 00 00 Перфтороктансульфонат літію

2904 34 00 00 Перфтороктансульфонат калію

2904 35 00 00 Інші солі перфтороктансульфонової кислоти

2904 36 00 00 Перфтороктансульфоніл фтори

2904 99 00 00 Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані

2931 90 00 90 Інші органо-неорганічні сполуки

3204 11 00 00 Барвники дисперсні та препарати, виготовлені на основі цих барвників

3204 14 00 00 Прямі барвники та препарати, виготовлені на основі цих барвників

3204 15 00 00 Кубові барвники (включаючи ті, що використовуються як пігменти) та препарати, 
виготовлені на основі цих барвників



3204 16 00 00 Реактивні барвники (хімічно активні) та препарати, виготовлені на основі цих барвників

3204 17 00 00 Пігменти та препарати, виготовлені на їх основі

3206 49 70 90 Інші барвники та інші препарати

3402 90 10 00 Поверхнево-активні засоби

3403 91 00 00 Засоби для обробки текстильних матеріалів, шкіри, хутра або інших матеріалів

3507 90 90 00 Ферменти; ферментні препарати, не включені до інших товарних позицій

3809 91 00 00

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення 
фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати 
(наприклад, препарати та засоби для обробки та протрави) видів, які використовують у 
текстильній промисловості або аналогічних виробництвах

3906 90 90 00 Акрилові полімери у первинних формах

3909 20 00 00 Смоли меламінові

3909 50 90 90 Поліуретани

3910 00 00 10 Силіконові масла

3913 10 00 00 Кислота альгінова, її солі та складні ефіри

5205 11 00 90

Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, не 
розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа однониткова, з волокон, не підданих 
гребенечесанню, з лінійною щільністю 714,29 децитекса або більше (не вище 14 
метричного номера); інша

5205 12 00 90

Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, не 
розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа однониткова, з волокон, не підданих 
гребенечесанню, з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса 
(вище 14, але не вище 43 метричного номера); інша

5206 12 00 00

Пряжа бавовняна (крім ниток для шиття) з вмістом бавовни менш як 85 мас. %, не 
розфасована для роздрібної торгівлі; пряжа однониткова, з волокон, не підданих 
гребенечесанню, з лінійною щільністю менш як 714,29, але не менш як 232,56 децитекса 
(вище 14, але не вище 43 метричного номера)

5209 11 00 00
Тканини бавовняні з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, з поверхневою щільністю 

понад 200 г/м
2
, невибілені (сурові), полотняного переплетення

5209 12 00 00

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

понад 200 г/м
2
, невибілені (сурові), саржевого переплетення трьох або чотирьох ниток, 

включаючи зворотну (збиту) саржу

5402 33 00 00
Нитки комплексні синтетичні (крім швейних ниток), не розфасовані для роздрібної торгівлі, 
включаючи синтетичні мононитки з лінійною щільністю менш як 67 децитексів; нитки 
текстуровані, з поліефірів

5509 51 00 00
Пряжа із синтетичних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для 
роздрібної торгівлі; інша пряжа з поліефірних штапельних волокон, змішана головним 
чином або винятково із штучними штапельними волокнами

5510 11 00 00
Пряжа із штучних штапельних волокон (крім швейних ниток), не розфасована для 
роздрібної торгівлі: з вмістом 85 мас. % або більше штучних штапельних волокон; пряжа 
однониткова

04, 16, 21, 23 Дитяче харчування

2309 Продукти, що використовуються для годівлі тварин

2716 00 00 00 Електрична енергія

2804 40 00 00 Кисень

2804 21 00 00 Аргон

2804 30 00 00 Азот

2811 21 00 00 Діоксид вуглецю

2827
Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; броміди та бромід оксиди; йод та йодид 
оксиди;

2828 Гіпохлорити; гіпохлорит кальцію технічний; хлорити; гіпоброміти;

2830 Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу;

2904 99 00 00
Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані,
інші

2905 11 00 00 Метанол (метиловий спирт)

2905 31 00 00 Етиленгліколь (етандіол)

2909 19 90 20 Метил-третбутиловий ефір

2920 90 70 00
Складні ефіри інших неорганічних кислот неметалів (за винятком складних ефірів 
галоїдних сполук водню) та їх солі; їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані 
похідні; інші сполуки

2922 11 00 00 Моноетаноламін та його солі

2931 90 00 90 Інші органо-неорганічні сполуки

3202
Синтетичні органічні дубильні речовини; неорганічні дубильні речовини; дубильні 
препарати із вмістом або без вмісту природних дубильних речовин; ферментні препарати 
для обробки матеріалу перед дубленням

3204 Органічні синтетичні барвники визначеного або невизначеного хімічного складу; препарати,



зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені на основі органічних синтетичних барвників;
органічні синтетичні продукти видів, які використовують як флуоресцентні відбілювальні 
препарати або як люмінофори, визначеного або невизначеного хімічного складу

3206 49 70 90 Інші барвники

3212 90 00

Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводних 
середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для 
виробництва фарб (включаючи емалі); фарбувальні матеріали та інші барвники, 
розфасовані у форми або упаковки

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, 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

3506 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати;

3809

Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні речовини), препарати для прискорення 
фарбування або закріплення барвників, а також інші продукти і готові препарати 
(наприклад препарати та засоби для обробки та протрави) видів, які використовують у 
текстильній, паперовій, шкіряній промисловості або аналогічних виробництвах, які в інших 
товарних позиціях не зазначені

3811 90 00 00
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

3815
Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та каталізатори, в інших товарних позиціях не 
зазначені

3901 Полімери етилену в первинних формах:

3906 Акрилові полімери у первинних формах

3907
Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли у первинних формах; 
полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 
(поліестери) у первинних формах

3909 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні смоли та поліуретани у первинних формах

3913
Полімери природні (наприклад, альгінова кислота) та полімери природні модифіковані 
(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні похідні натурального каучуку) у первинних 
формах, не включені до інших товарних позицій

3917 10 90 00
Оболонки штучні (для ковбасних виробів) із затверділих протеїнів або з целюлозних 
матеріалів: із целюлозних матеріалів

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

3923
Вироби з пластмаси для транспортування та пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та
інші вироби з пластмаси для герметизації, закупорювання

3926 Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901 - 3914

4016 93 00 90 Прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби тощо

4811 49 00 00 Папір та картон, гумовані або клейкі: інші

5205, 5206 Пряжа бавовняна

5208, 5209, 5210, 5211, 5212 Тканини бавовняні

5306, 5308 Пряжа лляна; пряжа з інших рослинних текстильних волокон; пряжа паперова

5309, 5310 Тканини з льону; тканини з джутових або інших текстильних луб'яних волокон

5401, 5402, 5404, 5407 Нитки синтетичні, мононитки синтетичні, тканини із синтетичних комплексних ниток

5508 Нитки швейні із синтетичних або штучних штапельних волокон

5509 Пряжа із синтетичних штапельних волокон (крім швейних ниток)

5510 Пряжа із штучних штапельних волокон (крім швейних ниток)

5512, 5513, 5514, 5515, 5516 Тканини із синтетичних штапельних волокон; тканини із штучних штапельних волокон

5603
Матеріали неткані, просочені або непросочені, з покриттям або без покриття, дубльовані 
або недубльовані

5604
Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; текстильна пряжа, стрічкові нитки та нитки 
подібної форми

5605 00 00 00
Нитки металізовані, позументні або непозументні, що є текстильними, стрічковими нитками 
та нитками подібної форми товарної позиції 5404 або 5405, комбіновані з металом у вигляді
ниток, стрічок, порошку або покриті металом

5607 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 



просочені або непросочені, з покриттям або без покриття, в оболонці або без оболонки, з 
гуми чи пластмаси

5806 32 90 00 Липучка-гермафродитна (текстильна застібка);

5806 32 90 00 Липучка (текстильна застібка) самоклеюча;

5806 32 90 00 Репсова стрічка 38 мм (0,4 мм товщина);

5806 32 90 00 Репсова стрічка 25 мм (0,55 мм товщина з підвищеною щільністю);

5903 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям або дубльовані пластмасами

5906 Текстильні матеріали, прогумовані

5907 00 00 00
Текстильні матеріали, просочені або покриті іншим способом; полотна, розписані для 
театральних декорацій, художніх студій чи аналогічного

60 Трикотажне полотно

Позицію виключено  

6117 90 00 00 Частини до одягу трикотажні

6307 90 10 00 Еластична тканина 6 дюймів (15 см)

6307 90 98 00 Подушка з нетканих матеріалів 15 см * 18 см

6914 90 00 00 Інші керамічні вироби

7010 90 43 Банка скляна

7019 59 00 00 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини)

7225 99 00 00 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: інший

7318 15 75 00
Інші гвинти та болти, з гайками чи шайбами або без них:
з шестигранною головкою: з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

7318 22 00 90 Шайби

7319 40 00 00, 7319 90 90 00 Англійські шпильки та інші шпильки

7320 90 10 90 Пружини спіральні плоскі

7326 90 98 90 Інші вироби з чорних металів

7901 11 00 00 Цинк металевий в чушках необроблений, нелегований, з масовою часткою 99,99 % цинку

8203 40 00 00 Труборізи, болторізи, пробійники та аналогічні інструменти

8208 90 00 00 Ножі та різальні леза для машин або механічних пристроїв: інші

8213 00 00 00 Ножиці парамедичні атравматичні 19 см

8305 20 00 00

Фурнітура для швидкозшивачів чи папок, канцелярські затискачі і скріпки, індексні карткові 
покажчики та аналогічні канцелярські вироби з недорогоцінних металів; скоби у блоках 
(наприклад, для канцелярських потреб, оббивання, пакування) з недорогоцінних металів: 
скоби у блоках

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

8413 60 39 00 Інші насоси об'ємні ротаційні шестеренчасті

8421 29 80 00
Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування 
або очищення рідин чи газів: обладнання для фільтрування або очищення рідин: інше: інше

8423 81 80 00

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні 
або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких 
ваг або терезів: інше обладнання для зважування: з максимальною масою зважування не 
більш як 30 кг: інше

8427 10 90 00
Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи 
вантажно-розвантажувальним обладнанням: навантажувачі самохідні з електродвигуном: 
інші

8445 40 00 00 Машини мотальні (включаючи утоковомотальні) або кокономотальні

8446 30 00 00 Верстати ткацькі: безчовникові для виробництва тканин завширшки понад 30 см

8448 42 00 00
Частини та приладдя до ткацьких верстатів або їх допоміжних пристроїв: берда, ремізки та 
ремізні рамки

8448 49 00 00

Частини та обладнання, які застосовуються лише та переважно для машин цієї товарної 
позиції або товарних позицій 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, 
голкова гарнітура, гребені, фільєри, човники, ремізки та ремізні рамки, трикотажні голки): 
частини та приладдя до ткацьких верстатів або їх допоміжних пристроїв: інші

8448 51 90 00
Платини, голки та інші елементи, що використовуються для утворення петель, швів, стібків, 
переплетень: інші

8451 40 00 00 Машини для промивання, вибілювання або фарбування

8451 80 30 00
Машини для намотування, розмотування, складання, розрізання або проколювання тканин:
інше обладнання: машини для апретування та остаточної обробки

8451 90 00 00
Частини для машин для намотування, розмотування, складання, розрізання або 
проколювання тканин

8452 29 00 00 Інші машини швейні

8452 90 00 00 Меблі, основи та футляри, спеціально призначені для швейних машин, та їх частини; інші 
частини швейних машин



8453 10 00 00 Обладнання для підготовки, дублення та оброблення шкіри або шкури

8453 20 00 00 Обладнання для виробництва чи ремонту взуття

8453 90 00 00
Частини для обладнання для виробництва чи ремонту шкіряного взуття або інших виробів 
із шкури чи шкіри, крім швейних машин

8467 29 85 00 Інструменти з вмонтованим електричним двигуном

8471 50 00 00
Блоки оброблення що містять або не містять в одному корпусі один або два таких пристрої:
запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення та виведення

8477 90 10 00
Частини для обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з 
цих матеріалів, з чавуну або сталі

8480 71 00 90 Форми для лиття гуми або пластмас: для лиття шляхом видування або під тиском: інші

8481 80 59 00 Клапани для контролю за процесом: інші

8483 60 20 00
Муфти та пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри): з чавуну або 
сталі

8483 90 81 00
Зубчасті колеса, ланцюгові зірочки та інші елементи передач, представлені окремо; 
частини: з чавуну або сталі

8504 Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі)

8542 31 90 00
Процесори та контролери, об'єднані чи не об'єднані із запам'ятовувальними пристроями, 
перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, синхронізаторами або іншими 
схемами: інші

9017 20 39 00 Канцелярські інструменти для розмічання

9017 80 10 00 Вимірювальні стержні та рулетки і лінійки з поділками

9024 80 11 00 Інші машини електронні для випробування текстильних матеріалів, паперу або картону

9025 19 20 90 Електронні термометри

9029 90 00 90
Частини для лічильників кількості обертів, кількості продукції, таксометрів, милеометрів, 
крокометрів та подібних приладів; спідометрів та тахометрів

9031 80 80 00 Інші прилади, пристрої та машини

9606 10 Кнопки, застібки та їх частини

9607 Застібки-блискавки та їх частини

9608 60 00 00
Стержні для кулькових ручок, які складаються з кулькового наконечника та балончика з 
чорнилом

9609
Олівці прості, олівці кольорові, пастелі, грифелі для олівців чи олівці вугільні, крейда для 
писання чи малювання та для кравців

9611 00 00 00

Штемпелі для датування, опечатування або нумерації та подібні пристрої (включаючи 
пристрої для друкування або тиснення етикеток), призначені для ручної роботи; компостери
ручні, верстатки ручні для складання та комплекти ручні друкарські, до яких входять такі 
верстатки

7019 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього;

7218, 7219, 7220 Сталь корозійностійка (нержавіюча), прокат плоский з корозійностійкої (нержавіючої) сталі;

4707 30 10 00
Старі та непродані примірники газет і журналів, телефонні довідники, брошури та рекламні 
видання

4707 90 10 00
Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи): інші, включаючи несортовані 
відходи та макулатуру: несортовані

4707 90 90 00
Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи): інші, включаючи несортовані 
відходи та макулатуру: відсортовані

7502, 7504, 7505, 7506, 7508
Нікель необроблений, порошки, луска, прутки, бруски, профілі, дріт, плити, листи, стрічка, 
фольга інші нікелеві вироби

7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 
7616

Порошки, луска, плити, листи, стрічки, прутки, бруски, профілі, дріт, фольга, труби, трубки 
та інші вироби алюмінієві

8108 Титан і вироби з титану, включаючи відходи та брухт

8409 Частини, призначені виключно або переважно для двигунів товарної позиції 8407 або 8408

8411, 8412
Двигуни турбореактивні, турбогвинтові та інші газові турбіни; інші двигуни та силові 
установки

8413, 8414 Насоси для рідин та насоси повітряні або вакуумні

8477 Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробів з цих матеріалів

8482 Підшипники кулькові або роликові

8483 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи

8501 Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок)

8504
Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), 
котушки індуктивності та дроселі

8514
Печі та камери промислові або лабораторні, електричні (включаючи індукційні або 
діелектричні)

8525 Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення

8526 Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування

8529 Частини, призначені виключно або переважно для апаратури товарних позицій 8525 - 8528

8536 Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до 
електричних кіл або в електричних колах



8537
Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або 
більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536

8543 Машини та апаратура електричні, що мають індивідуальні функції

8803
Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802 (повітряні гвинти і несучі гвинти 
та їх частини, шасі літаків та їх частини, інші частини літаків і вертольотів)

9014 Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти

9020
Інша апаратура дихальна та газові маски, за винятком захисних масок без механічних 
частин і змінних фільтрів

1212 Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові буряки

1207 Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені

1209 Насіння, плоди та спори для сівби

1214
Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, 
конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, 
гранульовані або негранульовані

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

0303 53 90 00 Кілька

0303 53 10 00 Sardina pilchardus

0303 53 30 00 Сардини роду Sardinops Сардинела

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

2835
Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного 
або невизначеного хімічного складу

2847 Пероксид водню, затверділий або незатверділий сечовиною

8517 62 00 00, 8517 12 00 00
Пристрої для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та 
іншої інформації, включаючи пристрої для комутації та маршрутизації; телефонні апарати 
для сотових мереж зв'язку та інших бездротових мереж зв'язку

1901 90 91 Стабілізатор для харчової промисловості

2106 90 92 00
Харчові продукти в іншому місці не зазначені, без вмісту молочних жирів, цукрози, 
ізоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмістом менш як 1,5 мас. % молочних жирів, менш як 
5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю

2106 90 98 00
Харчові продукти в іншому місці не зазначені, без вмісту молочних жирів, цукрози, 
ізоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмістом менш як 1,5 мас. % молочних жирів, менш як 
5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю, інші

1901 90 11 00 Екстракти солодові

2008 Фруктові наповнювачі

2803 00 00 0 Вуглець (сажа та інші форми вуглецю, не включені до інших товарних позицій)

2836 50 00 0 Карбонат кальцію

3002 49 00 Закваски

3002 90 50 00 Культури мікроорганізмів

3507 10 00 00
Ферменти; ферментні препарати, не включені до інших товарних позицій: реннет та його 
концентрати (ферменти, що коагулюють молоко)

3203 00 10 00, 3203 00 90 00 Барвники рослинного або тваринного походження

3204 19 00
Органічні, синтетичні барвники та препарати, виготовлені на основі барвників, зазначених у 
примітці 3 до цієї групи

39 Етикетка sleeve для пляшки

39076 Поліетилентерефталат

3920 Аплікаторна стрічка LS MPM

3923 Кришка з пластмаси для джеміни, кришка з пластмаси для пляшки

3923 10 90 00 Коробки, ящики, кошики та аналогічні вироби з пластику, інші

3923 30 10 00 Бутлі, пляшки, фляги та аналогічні вироби вмістом не більш як 2 л

4811 Пакувальний матеріал в рулонах, комбінований - фіна, джеміна

8309 90 90 00 Кришечка з фольги (95 мм, 75 мм)

2931 Інші органо-неорганічні сполуки

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

85 Вайфай від Старлінк

9025 Тепловізори

90 Прибори нічного бачення

8543 70 90 Протидронні пушки

8507 Павербанки, акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому 
числі квадратної) або будь-якої іншої форми



8506 Первинні елементи та первинні батареї

8513 Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою власного джерела енергії

8443 16 00 00

Обладнання друкарське, в якому використовуються пластини, циліндри та інші друкарські 
елементи товарної позиції 8442: машини для флексографічного друку
Оплата товарів (продукції, послуг, витрат), пов'язаних із перевезенням пасажирів, вантажів 
(включаючи розрахунки за пальне, оплату аеропортових та портових зборів, наземного 
обслуговування повітряних та морських суден, оплату доріг, морське фрахтування, ремонт 
транспорту та інші, пов'язані з цією діяльністю продукцію, послуги та витрати), а також 
послуг інтернет-зв'язку; утримання, ремонт залізничної інфраструктури

1003 Ячмінь

1205 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або неподрібнене

3101 00 00 00
Добрива тваринного або рослинного походження, у суміші або ні, піддані хімічній обробці 
або ні; добрива, одержані у результаті змішування або хімічної обробки речовин тваринного
або рослинного походження

3214
Замазки для скла, садові замазки, цементи смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 
мастики; шпаклівки

3505
Декстрини та інші модифіковані крохмалі (наприклад, попередньо желатинізовані або 
перетворені в складні ефіри (естерифіковані) крохмалі); клеї на основі крохмалів, 
декстринів або інших модифікованих крохмалів

4009
Труби, шланги і рукава з вулканізаваної гуми, крім твердої гуми, з фітингами або без 
фітингів

4010 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або бельтинг з вулканізаваної гуми

4415
Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини; дерев'яні 
барабани

4819
Ящики, коробки, мішки, пакувальні пакети та інша тара з паперу, картону, целюлозної вати 
або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки

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

4823 70 10 00
Вироби з паперової маси, формовані, вилиті або пресовані: підноси та коробки для 
упаковки яєць, формовані

5807
Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з текстильних матеріалів у куску, у вигляді стрічок 
чи розрізані за формою або розміром, але не вишиті:

5909
Шланги для насосів та подібні шланги з текстильних матеріалів, на підкладці з обшивкою, з 
пристроями з інших матеріалів або без них

5910
Стрічки конвеєрні або паси привідні, чи бельтинг з текстильного матеріалу, просочені або 
непросочені, з покриттям або без нього, дубльовані або недубльовані пластмасами або 
армовані металом чи іншими матеріалами

7210 70 10 00

Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з 
гальванічним або іншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: 
біла жерсть та вироби з гальванічним або іншим покриттям оксидами хрому або хромом та 
оксидами хрому, лаковані

7612 90 80 00

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: інші; інші

7307 Фітинги для труб і трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) з чорних металів

8432 90 00 00
Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення 
ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків, частини

8433 90 00 00 Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, частини

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)

3204 90 00
Органічні, синтетичні барвники та препарати, виготовлені на основі барвників, зазначених у 
примітці 3 до цієї групи: інші

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 комплекси

8519 Звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура

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

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

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

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

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 1000 В

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)

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 товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з 
недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією

2831 10 00 00 Дитіоніти та сульфоксилати натрію

4101

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини 
конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, 
але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці), з волосяним 
покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок

4107 19 00 00

Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи 
шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 
або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри 
товарної позиції 4114: інші

4115 10 00 00
Шкіра композиційна на основі натуральної шкіри або шкіряних волокон, у вигляді пластин, 
листів або стрічок, у рулонах або не в рулонах

4820 10 30 00 Записні книжки, блокноти для листів та книжки-пам'ятки для записів

5705 00 80 00
Інші килими та інші текстильні покриття для підлоги, готові або неготові з інших текстильних
матеріалів

6406 90 50 00 Частини взуття: устілки та інші знімні деталі

8214 90 00 00
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): інші

83112000 Дріт електродний для електродугового зварювання з недорогоцінних металів

8416 20 80 00
Пальники топкові для рідкого палива, пальники розпиленого твердого палива або газу 
виключно газові, моноблокові з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування 
інші

3210 00 90 00
Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури та клейові фарби); готові водні пігменти, які 
використовують для остаточної обробки шкіри: інші

3209 90 00 90
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно 
модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі: 
інші

2833 29 20 00
Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати): інші сульфати: інші: кадмію; хрому; 
цинку

4104 Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із шкур великої рогатої худоби (включаючи 



буйволів) або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок чи неспилок, 
але без подальшої обробки

4101 50 30 00

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини 
конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, 
але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці): цілі шкури 
масою більш як 16 кг: мокросолоні

4101 20 30 00

Шкури необроблені великої рогатої худоби (включаючи буйволів) або тварин родини 
конячих (свіжі або солоні, сушені, золені, пікельовані або консервовані іншим способом, 
але не дублені, не вироблені під пергамент і не піддані подальшій обробці): шкури цілі, 
неспилок, кожна масою не більш як 8 кг у прісносухому, 10 кг у сухосолоному або 16 кг у 
свіжому, мокросолоному або іншому консервованому вигляді: мокросолоні

4107 92 10 00 Шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів)

3102 21 00 00 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: сульфат амонію

2519 90 90 00
Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із 
вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші 
оксиди магнію, з домішками або без домішок: інші: інші

2522 20 00 00 Вапно гашене

3201 90 90 00
Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші 
похідні

Позицію виключено  

0511
Продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені; мертві тварини групи 01 або 
03, непридатні для вживання

0802
Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без 
шкірки

1001 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)

1104 19 30 00 Зерно, плющене або у вигляді пластівців з жита

1107 10 Солод необсмажений: інший

1109 00 00 00 Клейковина пшенична, суха чи сира

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

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 і рослинних жирів, масел та олій або їх 
фракцій, крім харчових жирів, масел чи олій та їх фракцій товарної позиції 1516

1704 Кондитерські вироби з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао

1801 00 00 00 Какао-боби, цілі або розмелені, сирі або смажені

1803 Какао-паста, знежирена або незнежирена

1804 00 00 00 Какао-масло, какао-жир

1805 00 00 Какао-порошок, без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин

1901 10
Готові харчові продукти, призначені для немовлят або дітей молодшого віку, розфасовані 
для роздрібної торгівлі

1901 20 00 00
Суміші та тісто для виробництва хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів 
товарної позиції 1905

1901 90 19 00 Екстракт солодовий: інший

1901 90 99 00

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: інші

2005
Інші овочі, приготовлені або консервовані без додання оцту чи оцтової кислоти, 
незаморожені, крім продуктів товарної позиції 2006

2301
Борошно, крупи та гранули з м'яса або м'ясних субпродуктів, риби або ракоподібних, 
молюсків чи інших водяних безхребетних, непридатні для споживання; шкварки

2507 00 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані або некальциновані

2508 10 00 00 Бентоніт

2707 99 20 00 Антрацен (технічний), C14H10

2808 00 00 00 Азотна кислота; сульфоазотні кислоти

2809 20 00 00 Фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти

2814 Аміак, безводний або у водному розчині

2815 11, 2815 12 00 90 Гідроксид натрію (каустична сода) у твердому стані та у водному розчині

2817 00 00 00 Оксид цинку, ZnO

2827 20 00 00 Хлорид кальцію

2829 Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати



2832 10 Сульфіти натрію

2834 21 00 00 Нітрати калію

2836 30 00 00 Гідрогенкарбонат (бікарбонат) натрію

2942 Гексахлоретан, C2Cl6

3102 Добрива мінеральні або хімічні, азотні

3103 Добрива мінеральні або хімічні, фосфорні

3104 Добрива мінеральні або хімічні, калійні

3208 10 90 90
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, на основі складних поліефірів, інші

3208 20 90 90

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, на основі акрилових або вінілових полімерів, 
інші

3208 90 99 00

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, інші, на основі хімічно модифікованих 
природних полімерів

3209 10 00 00
Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) на основі синтетичних полімерів або хімічно 
модифікованих природних полімерів, дисперговані або розчинені у водному середовищі, на
основі акрилових або вінілових полімерів

3212 10 00 00 Фольга для тиснення

3404 90 00 10 Воски готові, включаючи сургучі

35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї; ферменти

3601 00 00 00 Порохи

3603 00
Шнури вогнепровідні, шнури детонуючі; капсулі ударні або детонаторні, запали, 
електродетонатори

3802 Приладдя для засобів хімічної розвідки (саше для обігріву рук)

3802 90 90 00
Вугілля активоване; продукція мінеральна природна активована; вугілля тваринного 
походження, включаючи використане тваринне вугілля: інше

3808 Розчини для заправки деконтамінаційних систем

3822 00 00 00
Реагенти діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або 
лабораторні реагенти на підкладці або без неї, крім зазначених у товарних позиціях 3002 
або 3006; сертифіковані еталонні матеріали

3903 90 90 00 Полімери стиролу у первинних формах, інші

3917 10 10 00 Оболонки штучні (для ковбасних виробів) із затверділих протеїнів

3917 32 00 20 Оболонки штучні для ковбасних виробів

3920 20 21
Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з пластмаси, непористі, неармовані, 
нешаруваті, без підкладки та не поєднані подібним способом з іншими матеріалами: з 
полімерів пропілену: завтовшки не більш як 0,10 мм: біаксеально орієнтовані

4005
Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок 
або стрічок

4015 Костюми, комбінезони хімічного захисту (гума); рукавички хімічного захисту (гума, неопрен)

4202 Кейси пластикові

4703 Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім розчинних сортів

4802 55 90 00

Папір та картон інші, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним 
способом, або ті, в яких такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси 
волокна, з масою 1 м - 240 г або більше, але не більш як 150 г у рулонах, з масою 1 м - 280 
г або більше

4802 57 00 00
Папір та картон інші, без вмісту волокон, одержаних механічним або хіміко-механічним 
способом, або ті, в яких такі волокна становлять не більш як 10 мас. % загальної маси 
волокна, інші, з масою 1 м - 240 г або більше, але не більш як 150 г

4806 40 10 00 Пергамін

4810

Папір та картон, покриті з одного або двох боків каоліном (китайською глиною) або іншими 
неорганічними речовинами, з використанням сполучної речовини або без неї, та без будь-
якого іншого покриття, із забарвленою або незабарвленою поверхнею, з декорованою або 
недекорованою поверхнею, надруковані або ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 
(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого розміру

4811 90 00 00 Інші папір, картон, целюлозна вата та полотно з целюлозних волокон

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

5503
Волокна штапельні синтетичні, не піддані кардо- чи гребенечесанню і не оброблені іншим 
способом для прядіння

5808
Тасьма плетена у куску; декоративні оздоблювання у куску без вишивки, крім трикотажних; 
китиці, помпони та подібні вироби



6111 30 10 00 Рукавички нейлонові

6210 Костюми, комбінезони хімічного захисту (CLF; матеріал, покритий пластиком)

6211 Фільтруючі костюми, комбінезони хімічного захисту

6306 Деконтамінаційні кабіни, пневматичні намети

6307 Серветки для екстреної дегазації

6401 Захисне взуття (хімічний захист)

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

7304 Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва)

7306
Інші труби, трубки і профілі порожнисті (наприклад, з відкритим швом чи зварні, клепані або
з'єднані аналогічним способом) з чорних металів

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

7318
Гвинти, болти, гайки, глухарі, гачки вкручувані, заклепки, шпонки, шплінти, шайби 
(включаючи пружинисті шайби) та аналогічні вироби, з чорних металів

7320 Пружини та листи для них з чорних металів

7323 Приладдя для засобів хімічної розвідки (пристрої для відкривання скляних трубок)

8003 Прутки, бруски, профілі та дріт олов'яні

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

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:

8302

Арматура кріплення, фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів, що 
використовуються для меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць, у кузовах транспортних 
засобів, для лимарських виробів, валіз, ящиків, скриньок та аналогічних виробів; 
кронштейни, вішалки для одягу, капелюхів, підставки та аналогічні вироби з недорогоцінних
металів; ролики з арматурою з недорогоцінних металів; замикальні пристрої для 
автоматичних дверей з недорогоцінних металів

8311

Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди та аналогічні вироби з недорогоцінних металів 
або карбідів металів, з покриттям або наповненням флюсовим матеріалом, для паяння, в 
тому числі тугоплавким припоєм, зварювання або осадження металів чи карбідів металів; 
дріт і прутки із спеченого порошку з недорогоцінних металів, для металізації напиленням

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

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 Деконтамінаційні системи

8426
Суднові дерик-крани; підіймальні крани різних типів, включаючи кабельні крани; ферми 
підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном

8428
Інші машини та пристрої для підіймання, переміщення, навантажування або 
розвантажування (наприклад, ліфти, ескалатори, конвеєри, канатні дороги)

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

8441 90 90 00
Інше обладнання для виробництва товарів з паперової маси, паперу або картону, 
включаючи різальні машини будь-якого типу, частини, інших

8442 50 00 10
Пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри та літографські 
камені, підготовлені до друкування (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані), з 
нанесеним зображенням

8442 50 00 90
Пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри та літографські 
камені, підготовлені до друкування (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані), інші

8466 Частини та приладдя, призначені винятково або переважно для обладнання товарних 
позицій 8456, 8465, включаючи пристрої для кріплення інструментів або деталей, 
різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та інші спеціальні пристрої для 



обладнання; кріплення для інструментів будь-якого типу, призначених для ручних робіт

8479 Машини та механічні пристрої спеціального призначення, в іншому місці не зазначені

8504 Індуктивність

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

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

8517 Мобільні Wi-Fi системи (комплекти) широкосмугового доступу

8536 Запобіжники, роз'єми

8541 Діоди, транзистори, стабілітрони, резонатори

8542 Мікросхеми

8703, 8704 Пікапи та броньовані автомобілі, оснащені куленепробивним склом

8710
Танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби, з озброєнням чи без 
озброєння, та частини таких транспортних засобів

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

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

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

9025
Ареометри та аналогічні занурювані прилади, термометри, пірометри, барометри, 
гігрометри та психрометри, із записувальними пристроями або без них, будь-які комбінації 
цих приладів

9030 Лічильники Гейгера-Мюллера; компоненти до дозиметрів

9031
Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини, в іншому місці цієї групи не 
зазначені; проектори профільні

9301 Зброя бойова, крім пістолетів, револьверів та зброї товарної позиції 9307

9302 00 00 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 00 00 00
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

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 00 00 00
Мечі, шпаги, шаблі, палаші, рапіри, багнети, списи та інша холодна зброя, їх частини та 
футляри, піхви до неї

9612
Стрічки для друкарських машинок або подібні стрічки, просочені чорнилом або оброблені 
іншим способом, призначені для одержання відбитків, на бобінах чи касетах або без них; 
подушечки штемпельні, просочені або не просочені чорнилом, в коробках або без коробок

Позицію виключено  

1504
Жири і масла та їх фракції, з риби або морських ссавців, рафіновані або нерафіновані, але 
без зміни їх хімічного складу

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

2303
Відходи і залишки від виробництва крохмалю та аналогічні відходи і залишки, буряковий 
жом, багаса (жом цукрової тростини) та інші відходи і залишки від виробництва цукру, барда
та інші відходи і залишки від пивоваріння та винокуріння, гранульовані або негранульовані

2401 Тютюнова сировина; тютюнові відходи

250100 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

2707
Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам'яновугільних смол; аналогічні 
продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні

2804 Водень, інертні гази та інші неметали

2809
Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V); фосфорна кислота та поліфосфорні кислоти 
визначеного або невизначеного хімічного складу

2836
Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонію технічний, що містить 
карбамат амонію

2929900000 Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту

3701
Фотопластинки та фотоплівка, плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, з будь-яких 
матеріалів, крім паперу, картону чи тканини; плівка плоска для моментальної фотографії, 
сенсибілізована, неекспонована, в упаковках або без них

3810

Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси та інші допоміжні засоби для паяння 
або зварювання металів; пасти та порошки для паяння або зварювання, що складаються з 
металів та інших матеріалів; матеріали, які використовують як осердя або покриття для 
зварювальних електродів, стрижнів та прутків

3902100000 Полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах: поліпропілен

3903 Полімери стиролу у первинних формах

3905
Полімери вінілацетату або інших складних вінілових ефірів у первинних формах; інші 
вінілові полімери у первинних формах

Позицію виключено  

4014
Вироби гігієнічні або фармацевтичні (включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім твердої 
(ебоніту), з фітингами з твердої гуми або без них

441820
Вироби столярні та теслярські будівельні деталі, включаючи пористі дерев'яні панелі, 
зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги

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

4813
Папір цигарковий, розрізаний або не розрізаний за розміром чи у формі книжечок або 
трубок

4823908500
Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон розрізані за певною 
формою (або розмірами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати 
або полотен з целюлозних волокон, інші

5502 Джгут із штучних ниток

5601
Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї, в тому числі з синтетичних або штучних 
волокон

Позицію виключено  

Позицію виключено  

6305339000 Мішки та пакети пакувальні

6307901000 Пояси та жилети рятувальні: трикотажні

6602000000 Палиці, палиці-сидіння, батоги, хлисти для верхової їзди та подібні вироби

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

7009 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, включаючи дзеркала заднього огляду

7106
Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або 
напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку

7208512000
Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, гарячекатаний, 
неплакований, без гальванічного чи іншого покриття: інший, гарячекатаний не у рулонах, 
без подальшого оброблення, завтовшки понад 10 мм: завтовшки понад 15 мм

7210708000
Прокат плоский з вуглецевої сталі завширшки 600 мм або більше, плакований, з 
гальванічним або іншим покриттям: пофарбований, лакований або покритий пластмасою: 
інший

7225404000
Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: інший, 
гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: інший: завтовшки понад 10 мм

7225406000
Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: інший, 
гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: інший: завтовшки 4,75 мм або 
більше, але не більш як 10 мм

7225409000
Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше: інший, 
гарячекатаний не у рулонах, без подальшого оброблення: інший: завтовшки менш як 4,75 
мм

7228506100
Інші прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному стані, без 
подальшого оброблення: інші, круглого поперечного перерізу діаметром, 80 мм або більше

7228506900
Інші прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному стані, без 
подальшого оброблення: інші, круглого поперечного перерізу діаметром, менш як 80 мм

7308905100 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: 
головним чином або в основному виготовлені з листового матеріалу: панелі, які 
складаються з двох стінок, виготовлених з гофрованого (ребристого) тонкого листа з 
ізоляційним наповнювачем

7311009100 Ємності для стиснених або скраплених газів, з чорних металів: місткістю менш як 1000 л

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

7325 Інші вироби литі з чорних металів

73269098 Інші вироби з чорних металів: інші

7410120000
Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, 
пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 мм (без урахування 
основи): з мідних сплавів

7610909000

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: інші

8204110000
Ключі гайкові ручні та гайковерти (включаючи гайкові та динамометричні ключі, крім 
воротків); змінні головки для гайкових ключів з ручками або без них: ручні гайкові ключі та 
гайковерти: нерозвідні

8310000000
Таблички з назвами, найменуваннями, адресами та аналогічні таблички, цифри, літери та 
інші символи з недорогоцінних металів, крім виробів товарної позиції 9405

8301
Замки висячі і врізні (такі, що замикаються ключем, кодові, електричні або неелектричні), з 
недорогоцінних металів; засувки та рами із засувками, об'єднані із замками, з 
недорогоцінних металів; ключі до цих виробів з недорогоцінних металів

8404
Допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 або 8403 
(наприклад, економайзери, пароперегрівники, сажовибірники, рекуператори газів); 
конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок

8408904500
Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або 
напівдизелі): інші двигуни: інші, нові, потужністю: понад 30 кВт, але не більш як 50 кВт

8412 Інші двигуни та силові установки

8413 Насоси для рідин з витратоміром або без нього; механізми для підіймання рідини

8414807500
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: інші: компресори об'ємні роторні: багатороторні: гвинтові

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

8423892000

Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні 
або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких 
ваг або терезів: інше обладнання для зважування: інші: які використовують електронні 
засоби для обліку ваги

8427
Автонавантажувачі з вилковим захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи 
вантажно-розвантажувальним обладнанням

8431
Частини, призначені виключно або переважно для обладнання товарних позицій 8425 - 
8430

8449
Обладнання для виробництва або обробки фетру та повсті або нетканих матеріалів у 
шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових 
капелюхів; болванки для виготовлення капелюхів

8459490000

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: інші верстати розточувальні: інші

8462918000

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: інші, преси гідравлічні: інші

8473
Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково 
або переважно для машин товарних позицій 8470 - 8472

8481 Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, 



цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани та 
терморегулювальні вентилі

8483200000 Корпуси підшипників з вмонтованими кульковими або роликовими підшипниками

8483308090
Корпуси підшипників без вмонтованих кулькових або роликових підшипників; підшипники 
ковзання для валів: підшипники ковзання для валів: інші

8484

Прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом 
або складені з двох чи більше шарів металу; набори чи комплекти прокладок та 
аналогічних з'єднувальних елементів різних за складом, упаковані в пакети, конверти або 
аналогічну упаковку; механічні ущільнювачі

8487
Частини обладнання, в іншому місці не зазначені, що не мають електричних з'єднань, 
ізоляторів, контактів, котушок, проводів або інших електричних елементів

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

8534 Схеми друковані

8542 Електронні інтегровані схеми

8713 Коляски інвалідні з двигуном або без двигуна чи з іншим механізмом для пересування

8716398000 Інші причепи та напівпричепи для перевезення вантажів: інші: що використовувались

8716905010
Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: частини: вісі: до 
автомобільних напівпричепів, що мають максимальну масу з повним навантаженням 20 т і 
більше

8716905090
Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: частини: вісі: 
інші

8716909010
Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: частини: інші 
частини: до автомобільних напівпричепів, що мають максимальну масу з повним 
навантаженням 20 т і більше

8716909090
Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини: частини: інші 
частини: інші

9026

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи 
іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики 
рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 
9028 або 9032

9027

Прилади та апаратура для фізичного або хімічного аналізу (наприклад, поляриметри, 
рефрактометри, спектрометри, газо- або димоаналізатори); прилади та апаратура для 
вимірювання або контролю за в'язкістю, пористістю, розширенням, поверхневим натягом 
або подібні; прилади та апаратура для вимірювання або контролю за кількістю тепла, звуку 
або світла (включаючи експонометри); мікротоми

9029
Лічильники кількості обертів, кількості продукції, таксометри, милеометри, крокометри та 
подібні прилади; спідометри та тахометри, крім включених до товарної позиції 9014 або 
9015; стробоскопи

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

9032 Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування

903300
Частини і приладдя для машин, приладів, інструментів або апаратури групи 90, в іншому 
місці цієї групи не зазначені

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

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)

0209 10 11 00

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: свинячий: підшкірний жир (сало): свіжий, охолоджений, морожений, солоний або в 
розсолі

1103 11 90 00 Крупи та крупка: м'якої пшениці та полби



1104 12 90 00 Зерно, плющене або у вигляді пластівців: з вівса: у вигляді пластівців

1007 Сорго зернове

2304 00 00 00
Макуха та інші тверді відходи і залишки, одержані під час вилучення соєвої олії, мелені або 
немелені, негранульовані або гранульовані

2517 41 00 00
Гранули, дрібняк і порошок з каменю товарної позиції 2515 або 2516, термічно оброблені 
або необроблені: з мармуру

2518 10 00 00 Доломіт, некальцинований або неспечений

2529 10 00 00 Польовий шпат

2713 12 00 00 Кокс нафтовий: кальцинований

2820 90 90 00 Оксид марганцю, інший

2822 00 00 00 Оксиди та гідроксиди кобальту; оксиди кобальту технічні

2833 11 00 00 Сульфат динатрію

2833 25 00 00 Інші сульфати міді

2914 79 00 00 Галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: інші

3215
Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та інші чорнило
і туш, концентровані або неконцентровані, у твердому стані або ні

3405 90 90 90

Вакси та креми для чищення взуття, мастики, полірувальні засоби для догляду за меблями,
підлогою, кузовами транспортних засобів, склом або металом, пасти для чищення, 
порошки та аналогічні засоби (у тому числі папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 
пластмаси або гума пориста, просочені або вкриті цими речовинами), за винятком восків 
товарної позиції 3404: інші

3802 10 00 00 Вугілля активоване

3814 00 10 00 Розчинник складний органічний на основі бутилацетату (розчинник)

4006
Інші форми (наприклад, прутки, трубки, профілі фасонні) та вироби (наприклад, диски та 
кільця) з невулканізованої гуми

4008 21 10 00 Лінолеум для укладання на підлогу трамваю

4013 Камери гумові

4804
Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у рулонах або в аркушах, крім включених до 
товарної позиції 4802 або 4803

5801 37 00 00
Тканини ворсові та із синелі, крім тканин, зазначених у товарній позиції 5802 або 5806: 
тканини із синтетичних і штучних волокон: тканини з основним ворсом

5801 90 90 00 Ворсова тканина з основними розрізами ворсу з однієї сторони, велюрова

6806 90 00 00

Шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні види мінеральної вати; відшарований 
вермикуліт, спучені глини, спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні продукти; суміші 
та вироби з теплоізоляційних, звукоізоляційних або звукопоглинальних матеріалів, крім 
виробів товарних позицій 6811 - 6812 або групи 69: інші

6815 10 90 00
Вироби з графіту або інших вуглецевих матеріалів, які не використовуються в 
електротехніці: інші

7001 00 10 00 Склобій, скрап скляний та інші відходи скла

7020 00 80 00 Інші вироби із скла: інші

7205 10 00 00 Гранули з переробного та дзеркального чавуну, чорних металів

7208, 7209,
7210, 7211

Прокат з вуглецевої сталі

7217 Дріт з вуглецевої сталі

7222 20 31 00
Прутки та бруски холодного деформування або оброблення у холодному стані, без 
подальшого оброблення: нікелю 2,5 % або більше

7225 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше

7226 Прокат плоский з інших легованих сталей завширшки менш як 600 мм

7228
Інші прутки та бруски з інших легованих сталей; кутики, фасонні та спеціальні профілі з 
іншої легованої сталі; порожнисті прутки та бруски для буріння з легованих або 
нелегованих сталей

7305
Інші труби і трубки (наприклад, зварні, клепані або з'єднані аналогічним способом) круглого
поперечного перерізу, зовнішній діаметр яких понад 406,4 мм з чорних металів

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

7315 Ланцюги та їх частини з чорних металів

7411 Труби та трубки мідні

7412 Фітинги мідні для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки)

7419 99 90 00 Інші вироби мідні: інші

8402 12 00 00 Котли водотрубні продуктивністю не більш як 45 т пари на годину

8406 Турбіни на водяній парі та інші парові турбіни

8418 99
Частини для холодильників, морозильників та іншого холодильного або морозильного 
обладнання



8423 90 90 00 Датчик навантаження

8475 90 90 00
Частини для машин для складання електричних або електронних ламп, трубок або 
електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машин для 
виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробів

8480 50 00 00 Форми для лиття скла

8607 Частини до залізничних локомотивів або моторних вагонів трамвая або рухомого складу

8702 10 19 90

Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи 
водія: тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення 
(дизелем або напівдизелем): що використовувалися: з робочим об'ємом циліндрів двигуна 

понад 5000 см
3

9405 99 00 90 Частини для ламп (світильників) та освітлювального обладнання, інші

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

0305
Риба сушена, солона або в розсолі; риба гарячого або холодного копчення, рибні борошно, 
порошок та гранули, придатні для харчування

0403 10 Йогурт

0504 00 00 00
Кишки, сечові міхури та шлунки тварин, цілі та шматками, крім риб'ячих, свіжі, охолоджені, 
морожені, солоні або у розсолі, сушені або копчені

0904 Перець роду Piper; плоди роду Capsicum або роду Pimenta, сушені, подрібнені або мелені

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

0910 Імбир, шафран, турмерик (куркума), чебрець, лаврове листя, каррі та інші прянощі

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

1211
Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які використовуються в основному у 
парфумерії, медицині або для боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі, охолоджені, 
заморожені або сушені, порізані або непорізані, подрібнені або мелені

1301
Шелак природний, неочищений; природні камеді, смоли, гумісмоли та живиці (наприклад 
бальзами)

1505 00 Вовняний жир (жиропіт) і жирові речовини, отримувані з нього (включаючи ланолін)

1509 Олія оливкова та її 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

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

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; смажений 
цикорій та інші смажені замінники кави і екстракти, есенції та їх концентрати

2103
Продукти для приготування соусів і готові соуси; смакові добавки та приправи змішані; 
порошок гірчиці та готова гірчиця

2201
Води, включаючи природні або штучні мінеральні, газовані, без додання цукру чи інших 
підсолоджувальних або ароматичних речовин; лід та сніг

2403
Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; 
"гомогенізований" або "відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та есенції

2502 00 00 00 Пірит невипалений

2505 10 00 00
Піски природні всіх видів, забарвлені або незабарвлені, крім металоносних пісків групи 26: 
піски кремнеземні і піски кварцові

2509 Крейда

2512 00 00 00
Землі інфузорні (гірське борошно) кременисті (наприклад, кізельгур, трепел та діатоміт) та 
аналогічні кременисті землі, кальциновані або некальциновані, з відносною густиною 1 або 
менше

2519
Карбонат магнію природний (магнезит); магнезія плавлена; магнезія випалена (спечена) із 
вмістом або без вмісту невеликої кількості інших оксидів, доданих перед спіканням; інші 
оксиди магнію, з домішками або без домішок

2525 20 00 00 Слюда в порошку

2526 Стеатит природний, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або 



нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи 
квадратної форми; тальк

2529 22 00 00 Флюорит (плавиковий шпат): із вмістом фтористого кальцію більш як 97 мас. %

2530 90 00 Мінеральні речовини, не включені до інших товарних позицій

2606 00 00 00 Руди та концентрати алюмінієві

2614 Руди та концентрати титанові

2703 00 00 00 Торф (включаючи торф'яний дрібняк), агломерований або неагломерований

2712 10 90 90 Вазелін нафтовий (петролатум): інший: інший

2713 11 00 00 Кокс нафтовий некальцинований

2806 10 00 00 Водень хлористий (соляна кислота)

2807 00 00 00 Сірчана кислота; олеум

2810 Оксиди бору; борні кислоти

2811 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні кисневмісні сполуки неметалів

2815 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію

2818 30 00 00 Гідроксид алюмінію

2823 00 00 00 Оксиди титану

2825
Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; інші неорганічні основи; інші оксиди, 
гідроксиди та пероксиди металів

2826 30 00 00 Гексафтороалюмінат натрію (синтетичний кріоліт)

2832 Сульфіти; тіосульфати

2833 Сульфати; галуни; пероксосульфати (персульфати)

2834 Нітрити; нітрати

2839 Силікати; силікати лужних металів технічні

2840 Борати; пероксоборати (перборати)

2843 29 00 00 Сполуки срібла: інші

2849 10 00 00 Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом: з кальцію

2849 90 30 00 Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом: інші, вольфраму

2849 90 50 00
Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом: інші, алюмінію; хрому; 
молібдену; ванадію; танталу; титану

2852
Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, визначеного або невизначеного хімічного складу, 
крім амальгам

2853

Фосфіди, визначеного або невизначеного хімічного складу, за винятком ферофосфору; інші
неорганічні сполуки (включаючи дистильовану або кондуктометричну воду та воду 
аналогічної чистоти); рідке повітря (з вилученням або без вилучення інертних газів); 
стиснене повітря; амальгами, крім амальгам дорогоцінних металів

2901 Вуглеводні ациклічні

2903 Галогеновані похідні вуглеводнів

2914
Кетони та хінони, до складу яких входить або не входить інша кисневмісна функціональна 
група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

2929 Сполуки, до складу яких входять інші функціональні групи із вмістом азоту

3006

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

3206
Інші барвникові матеріали; препарати, зазначені у примітці 3 до цієї групи, що відрізняються
від матеріалів товарних позицій 3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти видів, які 
використовують як люмінофори, з визначеним або невизначеним хімічним складом

3207

Готові пігменти, готові речовини-глушники для скла та готові барвники, склоподібні емалі та 
глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні речовини та аналогічні препарати видів, які 
використовують для виробництва кераміки, емалевих та скляних виробів; склоподібна 
фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул або пластівців

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

3212

Пігменти (включаючи металеві порошки та металеві пластівці), дисперговані у неводних 
середовищах, у вигляді рідини, пасти або густої маси, видів, які використовують для 
виробництва фарб (включаючи емалі); фольга для тиснення; фарбувальні матеріали та 
інші барвники, розфасовані у форми або упаковки для роздрібної торгівлі

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

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

3404 Воски штучні та готові

3406 00 00 00
Свічки будь-які (парафінові, стеаринові, сальні, воскові, прості та фігурні) та аналогічні 
вироби

3605 00 00 00 Сірники, крім піротехнічних виробів товарної позиції 3604

3802
Вугілля активоване; продукція мінеральна природна активована; вугілля тваринного 
походження, включаючи використане тваринне вугілля

3804 00 00 00
Луг, що залишається від виробництва деревної целюлози, концентрований або 
неконцентрований, з вилученими або невилученими цукрами, підданий чи не підданий 
хімічній обробці, включаючи сульфонати лігніну, крім талової олії товарної позиції 3803

3805

Скипидар живичний, деревний або сульфатний і олії терпенові інші, одержані шляхом 
перегонки або із застосуванням іншого виду обробки деревини хвойних порід; дипентен 
неочищений; скипидар сульфітний і n-цимол неочищений інший; соснова олія з вмістом 
альфа-терпінеолу як головного компонента

3806
Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт каніфольний та каніфольні олії; смоляні 
залишки після перегонки (переплавлені смоли)

3812 39 90 00 Антиоксиданти та інші сполуки для стабілізації гуми або пластмаси

381400
Розчинники та розріджувачі складні органічні, в інших товарних позиціях не зазначені; готові
суміші для видалення фарб або лаків

3820 00 00 Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші

3823
Промислові монокарбонові жирні кислоти; кислотні олії після рафінування; промислові 
жирні спирти

3902 Полімери пропілену або інших олефінів у первинних формах

3907
Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) та епоксидні смоли у первинних формах; 
полікарбонати, алкідні смоли, складні поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 
(поліестери), у первинних формах

3908 Поліаміди у первинних формах

3910 00 00 Силікони у первинних формах

3911
Смоли нафтові, смоли кумароно-інденові, політерпени, полісульфіди, полісульфони та інші 
речовини, зазначені у примітці 3 до цієї групи, у первинних формах, не включені до інших 
товарних позицій

3914 00 00 00
Смоли іонообмінні, одержані на основі полімерів товарних позицій 3901 - 3913, у первинних
формах

3916 (крім 3916 20 00 900)
Моноволокна з максимальним поперечним перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 
стрижні та профілі фігурні з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого 
іншого оброблення, з полімерних матеріалів

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

3924 90 00 90
Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 
вироби з пластмас: інші

3925 (крім 3925 20 00 00, 3925 90 80 
00)

Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в іншому місці

4001
Каучук натуральний, балата, гутаперча, гваюла, чикл та аналогічні природні смоли у 
первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок або стрічок

4002

Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел, у первинних формах або у формі 
пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним з 
продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смужок 
або стрічок

4004
Відходи, уламки та скрап каучуку або гуми (крім твердої гуми), порошки і гранули, одержані 
з каучуку або гуми

4008
Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 
твердої гуми

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

4107

Шкіра, додатково оброблена після дублення або у вигляді шкіряного краста, включаючи 
шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 
або шкур тварин родини конячих, без волосяного покриву, спилок або неспилок, крім шкіри 
товарної позиції 4114

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

4205 00 Інші вироби з натуральної або композиційної шкіри

4403
Лісоматеріали необроблені, з видаленою або невидаленою корою або заболонню, або 
начорно брусовані або небрусовані

Позицію виключено  

Позицію виключено  

Позицію виключено  

Позицію виключено  

Позицію виключено  

4504
Корок агломерований, пресований (з використанням сполучних речовин або без них) і 
вироби з нього

4707 10 00 00
Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи): невибілені крафт-папір або картон 
чи гофровані ґатунки паперу або картону

4801 00 00 00 Папір газетний 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

4806 20 00 00 Папір жиронепроникний

4812 00 00 00 Блоки, плити та пластини фільтрувальні, з паперової маси

4816
Папір копіювальний, самокопіювальний та інший копіювальний або перебивний папір (крім 
паперу, включеного до товарної позиції 4809), трафарети для копіювальних апаратів та 
офсетні пластини з паперу, упаковані або не упаковані у коробки

4823
Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна з целюлозних волокон розрізані за певною 
формою (або розмірами); інші вироби з паперової маси, паперу, картону, целюлозної вати 
або полотен з целюлозних волокон

4910 00 00 00 Друковані календарі різноманітні, включаючи відривні

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Шовк; вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і тканини з кінського волосу; бавовна; 
інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і тканини з паперової пряжі; нитки 
синтетичні або штучні; стрічкові та подібної форми нитки із синтетичних або штучних 
матеріалів; синтетичні або штучні штапельні волокна; вата, повсть і неткані матеріали; 
спеціальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них; килими та інші 
текстильні покриття для підлоги; спеціальні тканини; тафтингові текстильні матеріали; 
мережива; гобелени; оздоблювальні матеріали; вишивка; текстильні матеріали, просочені, 
покриті або дубльовані; текстильні вироби технічного призначення; трикотажні полотна

61 (крім 6109 10 00 00, 6115) Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

62 (крім 6212) Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім трикотажних

6301 Ковдри та пледи дорожні

6302 Білизна постільна, столова, туалетна або кухонна

6304 19 Покривала постільні: інші

6307 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу

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

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

6506 10 10 00 Захисні головні убори з пластмаси

6506 99 90 00 Обтуратори

6802

Оброблений камінь (крім сланцю) для пам'ятників або будівництва та вироби з цього 
каменю, за винятком виробів товарної позиції 6801; кубики для мозаїки та аналогічні 
вироби з природного каменю (включаючи сланець), на основі або без неї; гранули, кришка 
та порошок природного каменю (включаючи сланець), штучно забарвлені

6804

Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та аналогічні вироби без каркасу, призначені 
для шліфування, заточування, подрібнення, полірування, розрізування або розпилювання, 
камені для ручного точіння або полірування та їх частини з природного каменю, з 
агломерованих натуральних або штучних абразивів або з кераміки, у поєднанні з 
частинами з інших матеріалів або без них

6805
Порошок або зерно абразивні, натуральні або штучні на текстильній, паперовій, картонній 
або іншій основі, розрізаній або зшитій чи обробленій іншим способом для одержання 
певної форми, або яка необроблена

6806 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і аналогічні види мінеральної вати; відшарований 
вермикуліт, спучені глини, спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні продукти; суміші 
та вироби з теплоізоляційних, звукоізоляційних або звукопоглинальних матеріалів, крім 



виробів товарних позицій 6811 - 6812 або групи 69

6812
Волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту або азбесту та карбонату магнію; 
вироби з цих сумішей або з азбесту (наприклад, нитки, тканини, одяг, головні убори, взуття,
прокладки), армовані або неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 або 6813

6813

Фрикційні матеріали та вироби з них (наприклад, пластини, рулони, стрічки, сегменти, 
диски, шайби, прокладки), немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-яких пристроїв на 
основі азбесту, інших мінеральних речовин або целюлози, комбіновані чи некомбіновані з 
текстилем або іншими матеріалами або без них

6814
Слюда оброблена та вироби з неї, включаючи агломеровану або регенеровану слюду на 
паперовій, картонній чи іншій основі або без неї

6815
Вироби з каменю або інших мінеральних речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби з 
цих матеріалів і торфу), в іншому місці не зазначені

6901 00 00 00
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

6903
Інші вироби з вогнетривкої кераміки (наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, глушники, 
підпірки, пробірні чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 
кремнеземистого кам'яного борошна або аналогічних кремнеземистих порід

6903 10 00 00

Інші вироби з вогнетривкої кераміки (наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, глушники, 
підпірки, пробірні чашки, труби, трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 
кремнеземистого кам'яного борошна або аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 
більш як 50 мас. % графіту або інших форм вуглецю або сумішей цих продуктів

6909

Посуд та вироби керамічні для лабораторного, хімічного або іншого технічного 
застосування; керамічні жолоби, чани та аналогічні ємності, використовувані в сільському 
господарстві; керамічні глечики, баки та аналогічні вироби, використовувані для 
транспортування або упаковування товарів

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

7008 00 Багатошарові ізоляційні вироби скляні

7013
Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, канцелярське приладдя, вироби для оздоблення 
житла або аналогічних цілей, крім виробів товарної позиції 7010 або 7018

7104 10 00 00

Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, штучне чи реконструйоване, оброблене або 
необроблене, сортоване чи несортоване, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; 
несортоване штучне або реконструйоване дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, 
тимчасово нанизане для зручності транспортування: кварц п'єзоелектричний

7105 10 00
Кришиво та порошок з природного або штучного дорогоцінного або напівдорогоцінного 
каміння: з алмазів

7201 Чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, болванках або інших первинних формах

7202 Феросплави

7205 29 00 00 Гранули та порошки з переробного та дзеркального чавуну, чорних металів: порошки: інші

7207 Напівфабрикати з вуглецевої сталі

7212
Прокат плоский з вуглецевої сталі, завширшки менш як 600 мм, плакований, з гальванічним
або іншим покриттям

7213 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти, вироблені з вуглецевої сталі

7214
Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі, без подальшого оброблення, крім кування, 
гарячого прокатування, гарячого волочіння або гарячого пресування, включаючи ті, що були
піддані крученню після прокатування

7215 Інші прутки та бруски з вуглецевої сталі

7216 Кутики, фасонні та спеціальні профілі з вуглецевої сталі

7222
Інші прутки та бруски з корозійностійкої (нержавіючої) сталі; кутики фасонні та спеціальні 
профілі з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

7223 00 Дріт з корозійностійкої (нержавіючої) сталі

7224
Інша сталь легована у зливках або інших первинних формах; напівфабрикати з інших 
легованих сталей

7227 Прутки та бруски гарячекатані, вільно укладені в бунти з інших легованих сталей

7229 90 50 00
Дріт з інших легованих сталей: інший: з масовою часткою вуглецю 0,9 % або більше, але не
більш як 1,15 %, і хрому 0,5 % або більше, але не більш як 2 %, та за наявності молібдену 
0,5 % або менше

7311 Ємності для стиснених або скраплених газів, з чорних металів

7312 10
Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів, без електричної
ізоляції: кручений дріт, троси, канати

7314
Тканина металева (включаючи безперервні стрічки), ґрати, сітки та огорожі з дроту з чорних
металів; просічно-витяжний лист з чорних металів

7317 00 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

7326 Інші вироби з чорних металів

7406 10 00 00 Порошки та луска мідні: порошки з нешаруватою структурою

7407 10 00 00 Прутки, бруски та профілі мідні: з міді рафінованої

7408 Дріт мідний

7409 29 00 00
Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 мм: із сплавів на основі міді та цинку 
(латуні): інші

7410 11 00 00
Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, 
пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 мм (без урахування 
основи): без основи: з міді рафінованої

7413 00 00 00 Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби мідні, електрично не ізольовані

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

7419 Інші вироби мідні

7601 10 00 00 Алюміній первинний нелегований

7601 20 80 00 Сплави алюмінієві інші

7609 00 00 00 Фітинги для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) алюмінієві

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

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

7614
Провід кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби алюмінієві, електрично не 
ізольовані

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

7907 00 00 00 Інші вироби з цинку

8103 Тантал і вироби з танталу, включаючи відходи та брухт

8105
Штейни кобальтові та інші проміжні продукти металургії кобальту; кобальт і вироби з 
кобальту, включаючи відходи та брухт

8111 00 11 00 Марганець металічний, необроблений, порошки

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 20 00 00 Головки для гайкових ключів з ручками або без них

8206 00 00 00
Інструменти з двох або більше товарних позицій 8202 - 8205 у наборах для роздрібної 
торгівлі

8209 00
Пластини, бруски, наконечники та аналогічні вироби для інструментів, не встановлені на 
них, з металокераміки

8211
Ножі з різальним лезом, зубчасті або незубчасті (включаючи ножі для обрізування дерев), 
крім ножів товарної позиції 8208, та леза для них

8214 20 00 00 Набори та інструменти манікюрні або педикюрні (включаючи пилочки для нігтів)

8402
Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального 
опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води

8405
Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; 
газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без 
них

8407
Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, із зворотно-поступальним або 
обертовим рухом поршня

8408
Двигуни внутрішнього згоряння поршневі з компресійним запалюванням (дизелі або 
напівдизелі)

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



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

8420
Каландри або інші валкові машини, крім тих, що призначені для обробки металів чи скла, та
валки для цих машин

8423 90 10 00
Частини обладнання для зважування товарних категорій 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 
23, 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 або 8423 89 20

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

8429
Самохідні бульдозери з неповоротним та поворотним відвалом, грейдери, планувальники, 
скрепери, механічні лопати, екскаватори, одноківшові навантажувачі, машини трамбувальні
та дорожні котки

8432
Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення 
ґрунту; котки для газонів або спортивних майданчиків

8441 10 10 00 Верстати комбіновані поздовжньо-різальні та перемотувальні

8442 50 00 90
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

8448

Обладнання допоміжне для використання з машинами товарних позицій 8444, 8445, 8446 
або 8447 (наприклад, ремізопідіймальні каретки, жакардові машини, механізми зупинення 
утокової та основної ниток, механізми заміни човників); частини та обладнання, які 
застосовуються лише та переважно для машин цієї товарної позиції або товарних позицій 
8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, голкова гарнітура, гребені, 
фільєри, човники, ремізки та ремізні рамки, трикотажні голки)

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 30 00 00
Машини швейні, крім машин для оправлення, брошурування товарної позиції 8440; меблі, 
основи та кришки, спеціально призначені для швейних машин; голки для швейних машин: 
голки для швейних машин

8456

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)

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

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

8464
Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних 
мінеральних матеріалів чи для холодної обробки скла

8467
Інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з вмонтованим електричним або 
неелектричним двигуном

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

8480 79 00 00 Форми для лиття гуми або пластмас

8483 Вали трансмісійні (включаючи кулачкові та колінчасті) і кривошипи; корпуси підшипників, 



підшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; 
кулькові або роликові гвинтові передачі; коробки передач та інші варіатори швидкості, 
включаючи гідротрансформатори; маховики та шківи, включаючи поліспасти; муфти та 
пристрої для з'єднання валів (включаючи універсальні шарніри)

8503 Частини, призначені виключно або переважно для машин товарної позиції 8501 або 8502

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

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

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

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 
1000 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

8539
Електричні лампи розжарення або газорозрядні, включаючи лампи герметичні 
спрямованого світла, ультрафіолетові або інфрачервоні лампи; дугові лампи; світлодіодні 
(LED) лампи

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

8548

Залишки та лом первинних елементів, первинних батарей та електричних акумуляторів; 
використані (виснажені) первинні елементи, використані (виснажені) первинні батареї та 
використані (виснажені) електричні акумулятори; електричні частини апаратури та 
обладнання, в іншому місці даної групи не описані або не зазначені

8609 00
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)

8703
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для 
перевезення людей (крім 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 00 Шасі з установленими двигунами для автомобілів товарних позицій 8701 - 8705

8707
Кузови (включаючи кабіни) для 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

8711
Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або 
без них; коляски

8712 00
Велосипеди двоколісні та інші велосипеди (включаючи велосипеди триколісні для 
перевезення вантажів), без двигуна

8714 Частини та пристрої для транспортних засобів товарних позицій 8711 - 8713

8715 00 Коляски дитячі та їх частини

8716 Причепи та напівпричепи; інші несамохідні транспортні засоби; їх частини

8802
Інші апарати літальні (наприклад, вертольоти, літаки); космічні апарати (включаючи 
супутники) та суборбітальні і космічні ракети-носії

8804 00 00 00 Парашути (включаючи керовані парашути та параплани) і ротошути; їх частини та пристрої

9002 11 00 00 Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для 
інструментів або апаратури, крім таких елементів, з оптично необробленого скла: об'єктиви:



для камер, проекторів або фотозбільшувачів чи фотозменшувачів

9002 20 00 00
Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для 
інструментів або апаратури, крім таких елементів, з оптично необробленого скла: фільтри

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

9006 59 00 00
Фотокамери (крім кінокамер); фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп 
товарної позиції 8539: інші фотокамери: інші

9010
Апаратура та обладнання для фото- або кінолабораторій в іншому місці цієї групи не 
зазначені; негатоскопи; екрани проекційні

9011
Мікроскопи оптичні складні, включаючи мікроскопи для мікрофотографування, для 
мікрокінознімання або мікропроекціювання

9015 80 20 00

Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гідрографічні, 
океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, за винятком компасів; 
далекоміри: інші прилади та інструменти: інструменти та прилади для метеорології, 
гідрології та геофізики

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

9024 10
Машини та пристрої для випробування твердості, міцності, розтягування та стискання, 
пружності або інших механічних властивостей матеріалів (наприклад, металів, деревини, 
текстильних матеріалів, паперу, пластмас): машини та пристрої для випробування металів

9028 30 90 00
Лічильники подачі або виробництва газові, рідин чи електроенергії, в тому числі 
калібрувальні: лічильники електроенергії: інші

9107 00 00 00
Перемикачі, що діють в установлений час, з годинниковим механізмом будь-якого виду або 
із синхронним двигуном

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

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 90 10 Мобільні будинки

9406 90 31 00 Конструкції будівельні збірні: інші: інші: з чорних металів: теплиці

9406 90 38 Конструкції будівельні збірні: з чорних металів: інші

9602 00 00

Матеріали оброблені рослинного або мінерального походження для різьблення та вироби з
них; вироби формовані або різані з воску, стеарину, натуральних смол або натурального 
каучуку або модельних паст та інші формовані або різані вироби, в іншому місці не 
зазначені; оброблений нестверділий желатин (крім желатину товарної позиції 3503) і 
вироби з нестверділого желатину

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

9608 20 00 00 Ручки і маркери з наконечником з повсті та іншого пористого матеріалу

9617 00 00 00
Термоси та інші вакуумні ємкості у складеному вигляді, а також їх частини за винятком 
скляних колб

2503 00 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної

2511
Сульфат барію природний (барит); карбонат барію природний (вітерит), кальцинований або
некальцинований, крім оксиду барію товарної позиції 2816

2712
Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 
озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф'яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти,
одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені

2816 Гідроксид і пероксид магнію; оксиди, гідроксиди та пероксиди стронцію або барію

2818
Корунд штучний з визначеним або невизначеним хімічним складом; оксид алюмінію; 
гідроксид алюмінію

3405 40 00 00 Пасти, порошки та інші засоби для чищення

3602 00 00 00 Готові вибухові речовини, крім порохів

3812
Прискорювачі вулканізації каучуку готові; багатоскладові пластифікатори для каучуку або 
пластмаси, в інших товарних позиціях не зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 
для каучуку або пластмаси



3816 00 00 00
Вогнетривкі цементи, розчини будівельні, бетони та аналогічні суміші, крім продукції 
товарної позиції 3801

7229 20 00 00 Дріт з інших легованих сталей: із сталі кремнієво-марганцевої

7403 Мідь рафінована та мідні сплави необроблені

7410
Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, 
пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 мм (без урахування 
основи)

8434 Установки і апарати доїльні та обладнання для обробки та переробки молока

8436
Інше обладнання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, 
птахівництва або бджільництва, включаючи обладнання для пророщування насіння з 
механічним або нагрівальним обладнанням; інкубатори та брудери для птахівництва

8465
Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхів, скріпок, склеювання та інших видів 
складання) для обробки дерева, пробки, кістки, ебоніту, твердих пластмас або аналогічних 
твердих матеріалів

8474

Обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, 
розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних 
копалин у твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для
агломерації, формування або відливання твердого мінерального палива, керамічних паст, 
незатверділого цементу, гіпсових матеріалів або інших мінеральних речовин у вигляді 
порошку або пасти; машини формувальні для виробництва піщаних ливарних форм

8486

Машини та апаратура, які використовуються виключно або переважно у виробництві 
напівпровідникових булів або пластин, напівпровідникових приладів, електронних 
інтегральних схем або плоских дисплейних панелей; машини та апаратура, зазначені у 
примітці 9 (C) до цієї групи; частини та приладдя

1507 Олія соєва та її фракції, рафіновані або нерафіновані, але без зміни їх хімічного складу

2402
Сигари, сигари з відрізаними кінцями, сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном або його 
замінниками

2706 00 00 00
Смоли кам'яновугільні і буровугільні або торф'яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або 
незневоднені, і продукти часткової дистиляції, включаючи "відновлені" смоли

2708 Пек або кокс пековий, одержаний із кам'яновугільної смоли або з інших мінеральних смол

2713 90 Інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід

4707 20 00 00
Інший папір або картон, одержані головним чином з вибіленої целюлози, не забарвлені в 
масі

8433

Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, 
включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для 
очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських 
продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437

8542 31 90 00
Процесори та контролери, об'єднані чи не об'єднані із запам'ятовувальними пристроями, 
перетворювачами, логічними схемами, підсилювачами, синхронізаторами або іншими 
схемами: інші

9002 90 00
Лінзи, призми, дзеркала та інші оптичні елементи з будь-яких матеріалів, оправлені, для 
інструментів або апаратури, крім таких елементів, з оптично необробленого скла: інші

0102 21 10 00 Нетелі (самки великої рогатої худоби до першого отелення)

0511 10 00 00 Сперма биків

0602 90 10 00 Міцелій грибів

0905 Ваніль

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

1202
Арахіс, несмажений або не приготовлений іншим способом, лущений або нелущений, 
подрібнений або неподрібнений

2008 11
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: арахіс

2106 Харчові продукти, в іншому місці не зазначені

2506
Кварц (крім природних пісків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний
або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи 
квадратної форми

2518
Доломіт, кальцинований або некальцинований, спечений або неспечений, включаючи 
доломіт грубо роздроблений, чи лише розпиляний або розділений іншим способом на 
блоки або плити прямокутної чи квадратної форми; доломітова набивна суміш

2520
Гіпс; ангідрит; гіпсові в'яжучі (у вигляді кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію), 
забарвлені чи незабарвлені, із вмістом або без вмісту невеликої кількості прискорювачів чи 
уповільнювачів

2522 10 00 00 Вапно негашене

2529 Польовий шпат; лейцит; нефелін і сієніт нефеліновий; флюорит (плавиковий шпат)

2530 20 00 00 Кізерит, епсоміт (природні сульфати магнію)

2802 00 00 00 Сірка сублімована або осаджена; сірка колоїдна



2820 Оксиди марганцю

2841 Солі оксометалевих або пероксометалевих кислот

2844
Хімічні радіоактивні елементи та радіоактивні ізотопи (включаючи подільні або 
відновлювані хімічні елементи та ізотопи) та їх сполуки; суміші та залишки, які містять ці 
продукти

2849 Карбіди з визначеним або невизначеним хімічним складом

2919
Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, включаючи лактофосфати; їх галогеновані, 
сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні

3006 10

Кетгут хірургічний стерильний, аналогічні стерильні матеріали для накладання швів 
(включаючи стерильні хірургічні або стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і стерильні 
адгезиви для тканин для хірургічного закриття ран; ламінарія стерильна та тампони з 
ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або стоматологічні кровоспинні засоби, що 
розсмоктуються (гемостатики); стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, які 
розсмоктуються або не розсмоктуються:

3006 20 00 00 Реагенти для визначення групи крові

3006 30 00 00
Контрастні препарати для рентгенографічних обстежень; діагностичні реактиви для 
введення хворим

3006 40 00 00
Зубні цементи та інші стоматологічні матеріали для пломбування зубів; цементи для 
реконструювання (відновлення) кісток

3006 50 00 00 Санітарні сумки та набори для надання першої допомоги

3006 60 00 00
Хімічні контрацептивні засоби на основі гормонів, інших сполук товарної позиції 2937 або 
сперміцидів

3006 70 00 00
Препарати у вигляді гелю, призначені для використання в медицині або ветеринарії як засіб
для змащення частин тіла в процесі хірургічних операцій або фізичних обстежень чи як 
сполучний агент між тілом і медичними інструментами

3006 91 00 00
Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 до цієї групи: інші, пристрої, що 
ідентифікуються як пристрої для стомічного використання

3006 92 00 00
Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 до цієї групи: інші, фармацевтичні відходи та 
не придатні для використання фармацевтичні засоби

3405 90 10 Засоби для полірування металевих поверхонь

3606
Фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких формах; вироби з горючих матеріалів, 
зазначені у примітці 2 до цієї групи

3707
Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних препаратів (адгезивів) тощо); продукти незмішані, 
дозовані для застосування у фотографії або розфасовані для роздрібної торгівлі і готові до 
використання

3801
Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби на основі графіту або інших 
форм вуглецю у вигляді паст, блоків, пластин або інших напівфабрикатів

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

3819 00 00
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. %

3821 00 00
Середовища культуральні, готові для вирощування чи підтримання життєдіяльності 
мікроорганізмів (включаючи віруси та їм подібні) або рослинних, людських чи тваринних 
клітин

6505 00

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-яких матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 
оздобленням або без оздоблення

6807
Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів (наприклад, з нафтового бітуму або 
кам'яновугільного пеку)

7002
Скло у вигляді куль (крім мікросфер товарної позиції 7018), прутків або трубок, 
необроблене

7006 00
Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 
емальоване або оброблене іншим способом, але не оправлене або не комбіноване з 
іншими матеріалами

7014 00 00 00
Скляні вироби для сигналізації та оптичні елементи із скла (крім перелічених у товарній 
позиції 7015), оптично не оброблені

7015 00 00 00
Скло для годинників та аналогічне скло, скло для окулярів, звичайних або тих, що 
коригують зір, опуклі, центровані, увігнуті тощо, оптично не оброблені; скляні порожнисті 
сфери та їх сегменти для виготовлення такого скла

7301 10 00 00
Палі шпунтові з чорних металів, просвердлені або непросвердлені, перфоровані або 
неперфоровані, монолітні або зроблені із збірних елементів; кутики фасонні та спеціальні 
профілі зварні з чорних металів: палі шпунтові

7302 Вироби з чорних металів для залізничних або трамвайних колій: рейки, контррейки та 



зубчасті рейки, перекладні рейки, хрестовини глухого перетинання, перекладні штанги та 
інші елементи з'єднання та розведення рейок, шпали, накладки стикові і підкладки опорні, 
клини, опорні плити, крюкові рейкові болти, рейкові подушки та розтяжки, основи рейок, 
розпірні бруски, пластини та інші деталі, спеціально призначені для з'єднання або 
закріплення рейок

7312 90 00 00
Дріт кручений, троси, плетені шнури та аналогічні вироби з чорних металів, без електричної
ізоляції: інші

7324 Обладнання санітарно-технічне та його частини з чорних металів

7407 21 Прутки, бруски та профілі мідні: із сплавів на основі міді та цинку (латуні)

7407 29 00 00 Прутки, бруски та профілі мідні: з мідних сплавів: інші

7409 Плити, листи та стрічки з міді, завтовшки понад 0,15 мм

7804 Плити, листи, стрічки та фольга із свинцю; порошки та луска свинцеві

7901 12 10 00
Цинк необроблений: цинк нелегований: з масовою часткою менш як 99,99 % цинку: з 
масовою часткою 99,95 % або більше, але менш як 99,99 % цинку

7901 12 30 00
Цинк необроблений: цинк нелегований: з масовою часткою менш як 99,99 % цинку: з 
масовою часткою 98,5 % або більше, але менш як 99,95 % цинку

7901 20 00 00 Сплави цинкові

8001 10 00 00 Олово нелеговане

8204 12 Ручні гайкові ключі та гайковерти: розвідні

8212 Бритви та леза до них (включаючи штабові заготівки для лез)

8307 Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з фітингами або без них

8403 Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402

8423
Обладнання для зважування (крім терезів чутливістю 0,05 г або вище), включаючи лічильні 
або контролювальні машини, які приводяться в дію силою ваги вантажу; гирі для будь-яких 
ваг або терезів

8430

Інші машини та механізми для переміщування, планування, профілювання, розроблення, 
вирівнювання, трамбування, ущільнення, виймання або буріння ґрунту, корисних копалин 
або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снігоприбиральне 
плужне та роторне

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)

8450 Машини пральні, побутові або для пралень, включаючи машини з віджимним пристроєм

8454
Конвертери, ливарні ковші і виливниці та ливарні машини, призначені для використання в 
металургії або ливарному виробництві

8455 Стани прокатні та валки до них

8457
Центри оброблювальні, верстати агрегатні однопозиційні та багатопозиційні, для обробки 
металу

8458 Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні

8463 10 10 00 Верстати для волочіння дроту

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

8601
Залізничні локомотиви із зовнішнім джерелом електроживлення або з живленням від 
електричних акумуляторів

8702 Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія

9028
Лічильники подачі або виробництва газові, рідин чи електроенергії, в тому числі 
калібрувальні

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

9613
Запальнички сигаретні та інші запальнички, включаючи механічні або електричні, та їх 
частини, крім кременів та гнотів

____________
* Коди УКТЗЕД наводяться у цьому переліку довідково.

Основною підставою для здійснення операцій з імпорту товарів критичного імпорту є відповідність таких
товарів їх опису, зазначеному в переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 
лютого 2022 р. N 153 "Про перелік товарів критичного імпорту".

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 р. N 161,



від 28.02.2022 р. N 167,
від 01.03.2022 р. N 173,
від 04.03.2022 р. N 191,
від 05.03.2022 р. N 203,
від 06.03.2022 р. N 211,
від 07.03.2022 р. N 219,
від 08.03.2022 р. N 226,
від 10.03.2022 р. N 244,
від 13.03.2022 р. N 266,
від 16.03.2022 р. N 289,
від 19.03.2022 р. N 324,
від 20.03.2022 р. N 336,
від 21.03.2022 р. N 340,
від 26.03.2022 р. N 371)
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