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Код 

товарної 

підпозиції

Назва товарної підпозиції Митниця 

оформлення

Країна 

походження 

товару

Середня 

вартість 

дол.США

/кг10129 Коні, віслюки, мули та лошаки, живі: коні: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Угорщина 2,15

10221 Велика рогата худоба, жива: велика рогата 

худоба: чистопородні племінні тварини:

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 5,04

10391 Свині, живі: інші: масою менш як 50 кг: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,65

10391 Свині, живі: інші: масою менш як 50 кг: Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 1,27

10392 Свині, живі: інші: масою 50 кг або більше: Харківська 

митниця ДФС

Данія 4,31

10420 Вівці та кози, живі: кози: Київська митниця 

ДФС

Франція 17,46

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Вінницька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

9,64

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 24,35

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Волинська 

митниця ДФС

Польща 8,26

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 5,31

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

8,21

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 64,14

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,34

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 56,54

Середньорозрахункова вартість товарів 1-24 груп згідно з УКТЗЕД при імпорті в 

Україну в розрізі митниць за серпень 2015 року

Средняя таможенная стоимость товаров 1-24 группы.  



10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Київська митниця 

ДФС

Угорщина 76,32

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

81,66

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 57,12

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Львівська митниця 

ДФС

Угорщина 16,43

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Львівська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

9,62

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Львівська митниця 

ДФС

Польща 8,99

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 64,55

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Херсонська 

митниця ДФС

Угорщина 11,35

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

32,35

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,86

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Черкаська митниця 

ДФС

Угорщина 13,53

10511 Свійська птиця, тобто кури свійські (Gallus 

domesticus), качки, гуси, індики та цесарки, 

живі: масою не більш як 185 г: кури свійські 

(Gallus domesticus):

Чернігівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,33

10619 Інші тварини, живі: ссавці: інші: Київська митниця 

ДФС

15,87

10619 Інші тварини, живі: ссавці: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,54

10649 Інші тварини, живі: комахи: інші: Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

21,84

10690 Інші тварини, живі: інші: Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 39,26



20120 М’ясо великої рогатої худоби, свіже або 

охолоджене: інші відруби, необвалені:

Київська митниця 

ДФС

Австралія 6,00

20120 М’ясо великої рогатої худоби, свіже або 

охолоджене: інші відруби, необвалені:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,04

20230 М’ясо великої рогатої худоби, морожене: 

обвалені:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 2,63

20329 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: 

морожена: інша:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 2,16

20329 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: 

морожена: інша:

Волинська 

митниця ДФС

Норвегія 1,95

20329 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: 

морожена: інша:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,00

20329 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: 

морожена: інша:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 2,00

20329 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: 

морожена: інша:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 2,00

20329 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: 

морожена: інша:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,00

20329 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: 

морожена: інша:

Донецька митниця 

ДФС

Нідерланди 2,00

20329 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: 

морожена: інша:

Донецька митниця 

ДФС

Німеччина 2,16

20329 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: 

морожена: інша:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 2,00

20329 Свинина, свіжа, охолоджена або морожена: 

морожена: інша:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,50

20629 Субпродукти їстівні великої рогатої худоби, 

свиней, овець, кіз, коней, віслюків, мулів або 

лошаків, свіжі, охолоджені або морожені: 

великої рогатої худоби, морожені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Угорщина 1,15

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Вінницька митниця 

ДФС

Польща 0,60

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,60

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 0,60

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,60

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 0,60



20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,60

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 0,70

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,60

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Волинська 

митниця ДФС

Данія 0,70

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

0,60

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,10

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,10

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

0,60

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,62

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 0,70

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 0,48



20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Данія 0,70

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Бельгія 0,70

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 0,60

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 0,60

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,23

20714 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: курей свійських 

(Gallus domesticus): частини тушок і 

субпродукти, морожені:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 0,60

20727 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: індиків: частини 

тушок і субпродукти, морожені:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,70

20727 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: індиків: частини 

тушок і субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Угорщина 0,98

20727 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: індиків: частини 

тушок і субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,94

20727 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: індиків: частини 

тушок і субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Іспанія 0,92

20727 М’ясо та їстівні субпродукти свійської птиці, 

зазначеної в товарній позиції 0105, свіжі, 

охолоджені або морожені: індиків: частини 

тушок і субпродукти, морожені:

Львівська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

0,94

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 0,55



20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,55

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,55

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,55

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,55

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Волинська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,55

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 0,55

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Волинська 

митниця ДФС

Австрія 0,55

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Донецька митниця 

ДФС

Польща 0,57

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 0,55

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 0,66

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,55



20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 0,55

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 0,55

20910 Сало (підшкірний жир) без пісних частин, 

свинячий жир і жир свійської птиці, не 

витоплені та не виділені іншим способом, 

свіжі, охолоджені, морожені, солені або в 

розсолі, сушені або копчені: свиняче:

Львівська митниця 

ДФС

Швеція 0,55

21011 М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні 

або в розсолі, сушені або копчені; їстівне 

борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів: 

свинина: окости, лопатки та їх відруби, 

необвалені:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

10,11

21012 М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні 

або в розсолі, сушені або копчені; їстівне 

борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів: 

свинина: грудинка з прошарком сала та її 

відруби:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

9,73

21019 М’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні 

або в розсолі, сушені або копчені; їстівне 

борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів: 

свинина: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

13,32

30199 Жива риба: інша жива риба: інша: Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 392,32

30211 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: лососеві, крім печінки, ікри та молочка: 

форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache та Оncorhynchus 

chrysogaster):

Запорізька 

митниця ДФС

Норвегія 4,21

30211 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: лососеві, крім печінки, ікри та молочка: 

форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache та Оncorhynchus 

chrysogaster):

Київська митниця 

ДФС

Норвегія 4,72

30211 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: лососеві, крім печінки, ікри та молочка: 

форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache та Оncorhynchus 

chrysogaster):

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 3,42



30211 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: лососеві, крім печінки, ікри та молочка: 

форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache та Оncorhynchus 

chrysogaster):

Київська митниця 

ДФС

Італiя 5,14

30211 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: лососеві, крім печінки, ікри та молочка: 

форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache та Оncorhynchus 

chrysogaster):

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 4,54

30211 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: лососеві, крім печінки, ікри та молочка: 

форель (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 

Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache та Оncorhynchus 

chrysogaster):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,88

30229 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: камбалоподібні (Pleuronectidаe, 

Bothidae, Cynoglossidae, Soleidаe, 

Scophthalmidae та Citharidae), крім печінки, 

ікри та молочка: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 3,66

30229 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: камбалоподібні (Pleuronectidаe, 

Bothidae, Cynoglossidae, Soleidаe, 

Scophthalmidae та Citharidae), крім печінки, 

ікри та молочка: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,30

30229 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: камбалоподібні (Pleuronectidаe, 

Bothidae, Cynoglossidae, Soleidаe, 

Scophthalmidae та Citharidae), крім печінки, 

ікри та молочка: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,98

30232 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: тунці (роду Thunnus), скіпджек, або 

тунець смугастий (Euthynnus (Katsuwonus) 

pelamis), крім печінки, ікри та молочка: 

тунець жовтоперий (Thunnus albacarеs):

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

26,85



30243 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: оселедці (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), анчоуси (Engraulis spp.), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina 

pilchardus, Sardinops spp.), сардинела 

(Sardinella spp.), кілька кілька а або шпроти 

(Sprattus sprattus):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,26

30245 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: оселедці (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), анчоуси (Engraulis spp.), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: ставрида 

(Trachurus spp.):

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 3,01

30245 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: оселедці (Clupea harengus, Clupea 

pallasii), анчоуси (Engraulis spp.), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: ставрида 

(Trachurus spp.):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,14

30251 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: риба родин Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і 

Muraenolepididae, крім печінки, ікри та 

молочка: тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 9,13

30251 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: риба родин Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і 

Muraenolepididae, крім печінки, ікри та 

молочка: тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):

Київська митниця 

ДФС

Ісландія 3,80



30251 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: риба родин Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і 

Muraenolepididae, крім печінки, ікри та 

молочка: тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,64

30251 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: риба родин Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і 

Muraenolepididae, крім печінки, ікри та 

молочка: тріска (Gadus morhua, Gadus ogac, 

Gadus macrocephalus):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,55

30259 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: риба родин Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і 

Muraenolepididae, крім печінки, ікри та 

молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 5,73

30259 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: риба родин Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і 

Muraenolepididae, крім печінки, ікри та 

молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,92

30284 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: лаврак (Dicentrarchus spp.):

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 14,66

30284 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: лаврак (Dicentrarchus spp.):

Київська митниця 

ДФС

Кіпр 8,43

30284 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: лаврак (Dicentrarchus spp.):

Київська митниця 

ДФС

Франція 26,13

30284 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: лаврак (Dicentrarchus spp.):

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 5,98

30284 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: лаврак (Dicentrarchus spp.):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,66

30284 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: лаврак (Dicentrarchus spp.):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,82



30284 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: лаврак (Dicentrarchus spp.):

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,81

30285 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: спарові, або морські карасі 

(Sparidae):

Київська митниця 

ДФС

Франція 11,14

30285 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: спарові, або морські карасі 

(Sparidae):

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 5,96

30285 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: спарові, або морські карасі 

(Sparidae):

Київська митниця 

ДФС

Кіпр 7,75

30285 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: спарові, або морські карасі 

(Sparidae):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,62

30285 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: спарові, або морські карасі 

(Sparidae):

Київська міська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

7,94

30285 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: спарові, або морські карасі 

(Sparidae):

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,77

30289 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: інша:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 11,44

30289 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 7,77

30289 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Франція 7,51

30289 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 7,29

30289 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

8,58



30289 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,61

30289 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 27,41

30289 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 19,24

30289 Риба свіжа або охолоджена, крім рибного 

філе та іншого м’яса риб товарної позиції 

0304: інша риба, крім печінки, ікри та 

молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,30

30314 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: лососеві, 

крім печінки, ікри та молочка: форель (Salmo 

trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 

clarki, Oncorhynchus aguabonita, 

Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache і 

Oncorhynchus chrysogaster):

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 3,31

30339 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: 

камбалоподібні (Pleuronectidаe, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та 

Citaridae), крім печінки, ікри та молочка: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Польща 0,82

30339 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: 

камбалоподібні (Pleuronectidаe, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та 

Citaridae), крім печінки, ікри та молочка: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 0,71

30339 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: 

камбалоподібні (Pleuronectidаe, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та 

Citaridae), крім печінки, ікри та молочка: інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 2,57

30339 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: 

камбалоподібні (Pleuronectidаe, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та 

Citaridae), крім печінки, ікри та молочка: інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 0,78

30339 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: 

камбалоподібні (Pleuronectidаe, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та 

Citaridae), крім печінки, ікри та молочка: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 1,45

30339 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: 

камбалоподібні (Pleuronectidаe, Bothidae, 

Cynoglossidae, Soleidаe, Scophthalmidae та 

Citaridae), крім печінки, ікри та молочка: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 0,78



30342 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: тунці (роду 

Thunnus), скіпджек, або тунець смугастий 

(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), крім 

печінки, ікри та молочка: тунець жовтоперий 

(Thunnus albacares):

Київська митниця 

ДФС

Португалія 9,10

30353 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina 

pilchardus, Sardinops spp.), сардинела 

(Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus 

sprattus):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Марокко 1,15

30353 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina 

pilchardus, Sardinops spp.), сардинела 

(Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus 

sprattus):

Київська митниця 

ДФС

Португалія 6,52

30353 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina 

pilchardus, Sardinops spp.), сардинела 

(Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus 

sprattus):

Київська митниця 

ДФС

Естонія 0,42



30353 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina 

pilchardus, Sardinops spp.), сардинела 

(Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus 

sprattus):

Київська митниця 

ДФС

Марокко 1,15

30353 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina 

pilchardus, Sardinops spp.), сардинела 

(Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus 

sprattus):

Миколаївська 

митниця ДФС

Марокко 1,15

30353 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: сардини (Sardina 

pilchardus, Sardinops spp.), сардинела 

(Sardinella spp.), кілька або шпроти (Sprattus 

sprattus):

Одеська митниця 

ДФС

Сенегал 1,15

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

1,78



30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Ісландія 1,45

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Фарерські 

острови 

1,65

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Фарерські 

острови 

1,30

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,50



30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Норвегія 1,69

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Запорізька 

митниця ДФС

Норвегія 1,50

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Запорізька 

митниця ДФС

Норвегія 1,52

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Київська митниця 

ДФС

Ісландія 1,39



30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Київська митниця 

ДФС

Ісландія 1,39

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,48

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Київська митниця 

ДФС

Нова 

Зеландія

1,75

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Київська митниця 

ДФС

Норвегія 1,60



30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Київська митниця 

ДФС

Норвегія 1,56

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Київська митниця 

ДФС

Норвегія 1,57

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Київська міська 

митниця ДФС

Фарерські 

острови 

1,82

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,88



30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Львівська митниця 

ДФС

Ісландія 1,45

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Львівська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

1,60

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Миколаївська 

митниця ДФС

Норвегія 1,58

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Полтавська 

митниця ДФС

Норвегія 1,77



30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Тернопільська 

митниця ДФС

Норвегія 1,63

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,48

30354 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: скумбрія (Scomber 

scombrus, Scomber australasicus, Scomber 

japonicus):

Харківська 

митниця ДФС

Норвегія 1,57

30355 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: ставрида 

(Trachurus spp.):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

2,04



30355 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: оселедці 

(Clupea harengus, Clupea pallasii), сардини 

(Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 

сардинела (Sardinella spp.), кілька або 

шпроти (Sprattus sprattus), скумбрія 

(Scomber scombrus, Scomber australasicus, 

Scomber japonicus), ставрида (Trachurus 

spp.), кобія, або нігріта (Rachycentron 

canadum), і меч-риба (Xiphias gladius), крім 

печінки, ікри та молочка: ставрида 

(Trachurus spp.):

Київська митниця 

ДФС

Португалія 5,85

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Іспанія 1,78

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 1,58

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,29

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,40

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 2,13

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,38



30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Київська митниця 

ДФС

Канада 1,58

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Київська міська 

митниця ДФС

Уругвай 1,75

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,50

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 1,46

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Львівська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,51

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Одеська митниця 

ДФС

Канада 1,27

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Одеська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,30

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Полтавська 

митниця ДФС

Іспанія 1,71



30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,39

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Тернопільська 

митниця ДФС

Аргентина 2,10

30366 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: мерлуза (Merluccius 

spp.) і морський минь (Urophycis spp.):

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,41

30368 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: путасу 

(Micromesistius poutassou, Micromesistius 

australis):

Київська митниця 

ДФС

Фарерські 

острови 

0,72

30368 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: путасу 

(Micromesistius poutassou, Micromesistius 

australis):

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,77

30368 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: путасу 

(Micromesistius poutassou, Micromesistius 

australis):

Київська міська 

митниця ДФС

Фарерські 

острови 

0,74

30368 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: путасу 

(Micromesistius poutassou, Micromesistius 

australis):

Львівська митниця 

ДФС

Фарерські 

острови 

0,67



30369 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: риба родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae,Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae, крім 

печінки, ікри та молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Ісландія 2,04

30381 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: акули:

Київська митниця 

ДФС

Португалія 7,79

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

0,75

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Аргентина 1,72

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Канада 1,08

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Іспанія 1,09

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Еквадор 1,66

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Фарерські 

острови 

1,13

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

1,05

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Польща 0,38

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,36

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 1,17

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Запорізька 

митниця ДФС

Норвегія 0,42

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Запорізька 

митниця ДФС

Ісландія 1,22

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Ісландія 4,00

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Ісландія 1,13

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Ісландія 2,45



30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Нова 

Зеландія

2,90

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Норвегія 0,92

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,37

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,14

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,37

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,20

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 3,11

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська митниця 

ДФС

Португалія 7,12

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 1,28

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,12

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Фарерські 

острови 

1,11

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,99

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 1,07

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 1,07

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,36

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,36

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,54

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Львівська митниця 

ДФС

Норвегія 0,83



30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Львівська митниця 

ДФС

Іспанія 1,21

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Миколаївська 

митниця ДФС

Норвегія 0,82

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 1,12

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Одеська митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

0,62

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Одеська митниця 

ДФС

В'єтнам 2,91

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Полтавська 

митниця ДФС

Іспанія 1,30

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Полтавська 

митниця ДФС

Норвегія 0,92

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Полтавська 

митниця ДФС

Ісландія 1,00

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Рівненська 

митниця ДФС

Канада 1,07

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Тернопільська 

митниця ДФС

Норвегія 1,15

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Тернопільська 

митниця ДФС

Фарерські 

острови 

1,09

30389 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: інша риба, 

крім печінки, ікри та молочка: інша:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,36

30390 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: печінка, ікра 

та молочко:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,85

30390 Риба морожена, крім рибного філе та іншого 

м’яса риб товарної позиції 0304: печінка, ікра 

та молочко:

Харківська 

митниця ДФС

Норвегія 1,44

30444 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

риби родини Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 10,17

30444 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

риби родини Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae:

Київська митниця 

ДФС

Ісландія 4,90



30444 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

риби родини Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae:

Київська митниця 

ДФС

Франція 13,21

30444 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

риби родини Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,88

30444 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

риби родини Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae і Muraenolepididae:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,43

30449 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 10,62

30449 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

інше:

Київська митниця 

ДФС

Франція 13,19

30449 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

інше:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 11,95

30449 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

інше:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 13,69

30449 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,45

30449 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,30

30449 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, свіже або охолоджене: 

інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,02

30471 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе морожене риб родин Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і 

Muraenolepididae: тріски (Gadus morhua, 

Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

Київська міська 

митниця ДФС

Ісландія 8,56

30474 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе морожене риб родин Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і 

Muraenolepididae: мерлузи (Merluccius spp.) і 

морського миня (Urophycis spp.):

Київська митниця 

ДФС

Аргентина 3,30



30474 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе морожене риб родин Bregmacerotidae, 

Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, 

Melanonidae, Merlucciidae, Moridae і 

Muraenolepididae: мерлузи (Merluccius spp.) і 

морського миня (Urophycis spp.):

Тернопільська 

митниця ДФС

Аргентина 3,66

30489 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, морожене: інше:

Київська митниця 

ДФС

Китай 4,98

30489 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

філе іншої риби, морожене: інше:

Одеська митниця 

ДФС

В'єтнам 4,78

30495 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: риби родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, 

Moridae і Muraenolepididae, крім минтая 

(Theragra chalcogramma):

Київська митниця 

ДФС

Ісландія 1,83

30495 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: риби родин 

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, 

Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, 

Moridae і Muraenolepididae, крім минтая 

(Theragra chalcogramma):

Одеська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,69

30499 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Норвегія 1,54

30499 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Норвегія 1,76

30499 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ісландія 1,85

30499 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: інші:

Київська митниця 

ДФС

Португалія 10,13

30499 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: інші:

Київська митниця 

ДФС

Норвегія 1,55

30499 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: інші:

Київська митниця 

ДФС

Норвегія 1,55

30499 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,65

30499 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,37

30499 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

2,84



30499 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: інші:

Одеська митниця 

ДФС

В'єтнам 1,77

30499 Філе рибне та інше м’ясо риб (включаючи 

фарш), свіже, охолоджене або морожене: 

інше, морожене: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

0,55

30539 Риба, сушена, солона або в розсолі; риба 

гарячого або холодного копчення; рибні 

борошно, порошок та гранули, придатні для 

харчування: рибне філе, сушене, солоне або 

в розсолі, але не копчене: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 10,66

30614 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

морожені: краби:

Київська митниця 

ДФС

Португалія 9,74

30616 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

морожені: креветки і пильчаті креветки, 

глибоководні (Pandalus spp., Crangon 

crangon):

Запорізька 

митниця ДФС

Данія 5,13

30616 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

морожені: креветки і пильчаті креветки, 

глибоководні (Pandalus spp., Crangon 

crangon):

Київська митниця 

ДФС

Гренландія 5,29

30616 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

морожені: креветки і пильчаті креветки, 

глибоководні (Pandalus spp., Crangon 

crangon):

Харківська 

митниця ДФС

Канада 3,86



30617 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

морожені: інші креветки:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

10,63

30617 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

морожені: інші креветки:

Київська митниця 

ДФС

Аргентина 9,63

30617 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

морожені: інші креветки:

Одеська митниця 

ДФС

Китай 5,90

30622 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: омари (Homarus spp.):

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 27,54

30622 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: омари (Homarus spp.):

Київська митниця 

ДФС

Італiя 21,17



30622 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: омари (Homarus spp.):

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 28,86

30622 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: омари (Homarus spp.):

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,90

30622 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: омари (Homarus spp.):

Київська митниця 

ДФС

Франція 30,17

30624 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: краби:

Київська митниця 

ДФС

Франція 8,17

30624 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: краби:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 7,47



30624 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: краби:

Київська міська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

7,76

30624 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: краби:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,17

30624 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: краби:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,14

30624 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: краби:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,80

30625 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: омар норвезький (Nephrops 

norvegicus):

Київська митниця 

ДФС

Франція 18,26

30625 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: омар норвезький (Nephrops 

norvegicus):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 20,61



30627 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: інші креветки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 34,17

30627 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: інші креветки:

Київська митниця 

ДФС

Франція 14,80

30627 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: інші креветки:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 9,22

30627 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: інші креветки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,63

30627 Ракоподібні, в панцирі або без панцира, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені ракоподібні, в 

панцирі або без панцира, гарячого або 

холодного копчення; ракоподібні в панцирі, 

варені у воді або на парі, охолоджені або 

неохолоджені, морожені, сушені, солоні або 

в розсолі; борошно, порошок та гранули з 

ракоподібних, придатні для харчування: 

неморожені: інші креветки:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,92



30711 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: устриці: живі, свіжі або 

охолоджені:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 7,88

30711 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: устриці: живі, свіжі або 

охолоджені:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 3,82

30711 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: устриці: живі, свіжі або 

охолоджені:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 3,69

30711 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: устриці: живі, свіжі або 

охолоджені:

Київська митниця 

ДФС

Франція 8,50

30711 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: устриці: живі, свіжі або 

охолоджені:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,67

30711 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: устриці: живі, свіжі або 

охолоджені:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 11,16

30711 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: устриці: живі, свіжі або 

охолоджені:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,51



30731 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: мідії (Mytilus spp., Perna spp.): 

живі, свіжі або охолоджені:

Київська митниця 

ДФС

Франція 2,84

30731 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: мідії (Mytilus spp., Perna spp.): 

живі, свіжі або охолоджені:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 4,16

30731 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: мідії (Mytilus spp., Perna spp.): 

живі, свіжі або охолоджені:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 2,82

30731 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: мідії (Mytilus spp., Perna spp.): 

живі, свіжі або охолоджені:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,64

30731 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: мідії (Mytilus spp., Perna spp.): 

живі, свіжі або охолоджені:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,11

30739 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: мідії (Mytilus spp., Perna spp.): 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Португалія 7,73



30741 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: каракатиці (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma, Sepiola spp.) і кальмари 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 

spp., Sepioteuthis spp.): живі, свіжі або 

охолоджені:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 9,09

30741 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: каракатиці (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma, Sepiola spp.) і кальмари 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 

spp., Sepioteuthis spp.): живі, свіжі або 

охолоджені:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 5,56

30741 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: каракатиці (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma, Sepiola spp.) і кальмари 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 

spp., Sepioteuthis spp.): живі, свіжі або 

охолоджені:

Київська митниця 

ДФС

Франція 7,15

30741 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: каракатиці (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma, Sepiola spp.) і кальмари 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 

spp., Sepioteuthis spp.): живі, свіжі або 

охолоджені:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,69

30741 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: каракатиці (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma, Sepiola spp.) і кальмари 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 

spp., Sepioteuthis spp.): живі, свіжі або 

охолоджені:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,27



30741 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: каракатиці (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma, Sepiola spp.) і кальмари 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 

spp., Sepioteuthis spp.): живі, свіжі або 

охолоджені:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 7,51

30749 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: каракатиці (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma, Sepiola spp.) і кальмари 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 

spp., Sepioteuthis spp.): інші:

Київська митниця 

ДФС

Португалія 7,92

30749 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: каракатиці (Sepia officinalis, 

Rossia macrosoma, Sepiola spp.) і кальмари 

(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus 

spp., Sepioteuthis spp.): інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 4,51

30759 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: спрути, або восьминоги 

(Octopus spp.): інші:

Київська митниця 

ДФС

Португалія 9,63

30759 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: спрути, або восьминоги 

(Octopus spp.): інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 8,70



30779 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: клеми, серцевидки і ковчеги 

(їстівні двостулкові молюски) (родин Arcidae, 

Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, 

Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, 

Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, 

Tridacnidae і Veneridae): інші:

Київська митниця 

ДФС

Португалія 6,62

30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Перу 0,98

30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,23

30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Перу 0,99

30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,07

30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

3,77



30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,17

30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,60

30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Київська митниця 

ДФС

Чілі 1,20

30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,59

30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,24

30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Перу 0,73

30799 Молюски, в черепашці або без черепашки, 

живі, свіжі, охолоджені, морожені, сушені, 

солоні або в розсолі; копчені молюски, в 

черепашці або без черепашки, гарячого або 

холодного копчення; борошно, порошок та 

гранули з молюсків, придатні для 

харчування: інші, включаючи борошно, 

порошок та гранули, придатні для 

харчування: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Перу 1,19



40120 Молоко та вершки, незгущені та без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

з вмістом жирів понад 1 мас.%, але не більш 

як 6 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,60

40140 Молоко та вершки, незгущені та без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

з вмістом жиру більш як 6 мас.%, але не 

більш як 10 мас.%:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 7,34

40140 Молоко та вершки, незгущені та без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

з вмістом жиру більш як 6 мас.%, але не 

більш як 10 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,01

40140 Молоко та вершки, незгущені та без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

з вмістом жиру більш як 6 мас.%, але не 

більш як 10 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,70

40140 Молоко та вершки, незгущені та без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

з вмістом жиру більш як 6 мас.%, але не 

більш як 10 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,92

40150 Молоко та вершки, незгущені та без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

з вмістом жиру більш як 10 мас.%:

Київська митниця 

ДФС

Данія 2,79

40150 Молоко та вершки, незгущені та без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

з вмістом жиру більш як 10 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,32

40150 Молоко та вершки, незгущені та без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

з вмістом жиру більш як 10 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,67

40150 Молоко та вершки, незгущені та без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

з вмістом жиру більш як 10 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,52

40210 Молоко та вершки, згущені та з доданням 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

у порошку, гранулах чи інших твердих видах, 

з вмістом жирів не більш як 1,5 мас.%:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 043,40

40221 Молоко та вершки, згущені та з доданням 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

у порошку, гранулах чи інших твердих видах, 

з вмістом жирів понад 1,5 мас.%: без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,76

40221 Молоко та вершки, згущені та з доданням 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

у порошку, гранулах чи інших твердих видах, 

з вмістом жирів понад 1,5 мас.%: без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

8,57

40299 Молоко та вершки, згущені та з доданням 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,72



40310 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 3,55

40310 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт:

Київська митниця 

ДФС

Франція 1,45

40310 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт:

Київська митниця 

ДФС

Польща 1,79

40310 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 4,78

40310 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,32

40310 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,53

40310 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,08



40310 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 2,69

40310 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: йогурт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,72

40390 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 2,67

40390 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 1,36

40390 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,79

40390 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 4,54

40390 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 3,45



40390 Маслянка, коагульовані молоко та вершки, 

йогурт, кефір та інші ферментовані або 

сквашені (бактеріальними заквасками) 

молоко та вершки, згущені або незгущені, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин, ароматизовані 

чи неароматизовані, з доданням або без 

додання фруктів, горіхів чи какао: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,90

40410 Молочна сироватка, згущена або незгущена, 

з доданням чи без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин; продукти, що 

складаються з натуральних компонентів 

молока, з доданням чи без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних речовин, в іншому 

місці не зазначені: молочна сироватка, 

видозмінена чи ні, згущена або незгущена, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,72

40410 Молочна сироватка, згущена або незгущена, 

з доданням чи без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин; продукти, що 

складаються з натуральних компонентів 

молока, з доданням чи без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних речовин, в іншому 

місці не зазначені: молочна сироватка, 

видозмінена чи ні, згущена або незгущена, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,26

40410 Молочна сироватка, згущена або незгущена, 

з доданням чи без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин; продукти, що 

складаються з натуральних компонентів 

молока, з доданням чи без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних речовин, в іншому 

місці не зазначені: молочна сироватка, 

видозмінена чи ні, згущена або незгущена, з 

доданням або без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Сумська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

1,09

40490 Молочна сироватка, згущена або незгущена, 

з доданням чи без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин; продукти, що 

складаються з натуральних компонентів 

молока, з доданням чи без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних речовин, в іншому 

місці не зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 29,32

40490 Молочна сироватка, згущена або незгущена, 

з доданням чи без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин; продукти, що 

складаються з натуральних компонентів 

молока, з доданням чи без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних речовин, в іншому 

місці не зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

4,82



40490 Молочна сироватка, згущена або незгущена, 

з доданням чи без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин; продукти, що 

складаються з натуральних компонентів 

молока, з доданням чи без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних речовин, в іншому 

місці не зазначені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Португалія 3,87

40510 Масло вершкове та інші жири, вироблені з 

молока; молочні пасти: масло вершкове:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 6,58

40510 Масло вершкове та інші жири, вироблені з 

молока; молочні пасти: масло вершкове:

Київська митниця 

ДФС

Франція 9,79

40510 Масло вершкове та інші жири, вироблені з 

молока; молочні пасти: масло вершкове:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,24

40510 Масло вершкове та інші жири, вироблені з 

молока; молочні пасти: масло вершкове:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,58

40520 Масло вершкове та інші жири, вироблені з 

молока; молочні пасти: молочні пасти:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,14

40590 Масло вершкове та інші жири, вироблені з 

молока; молочні пасти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 51,24

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Польща 2,63

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 5,98

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 5,10

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська митниця 

ДФС

Франція 1,81

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

4,31

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,43

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,05

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,50

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,94

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,44

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,93

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,91



40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,16

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 4,02

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Харківська 

митниця ДФС

Латвія 3,84

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Черкаська митниця 

ДФС

Франція 8,29

40610 Сири всіх видів і кисломолочний сир: свіжий 

сир (без визрівання), включаючи сир з 

молочної сироватки, і кисломолочний сир:

Черкаська митниця 

ДФС

Польща 4,43

40620 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

терті або в порошку, усіх сортів:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,33

40620 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

терті або в порошку, усіх сортів:

Київська митниця 

ДФС

Франція 7,18

40620 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

терті або в порошку, усіх сортів:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 7,47

40620 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

терті або в порошку, усіх сортів:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 5,13

40620 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

терті або в порошку, усіх сортів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,43

40620 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

терті або в порошку, усіх сортів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,00

40620 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

терті або в порошку, усіх сортів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,16

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Польща 3,31

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Київська митниця 

ДФС

Франція 10,98

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Київська митниця 

ДФС

Данія 9,33

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,18

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 9,45

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,21

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,56

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,12

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,71

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,57

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 3,75

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Львівська митниця 

ДФС

Словаччина 4,84

40630 Сири всіх видів і кисломолочний сир: сири 

плавлені, крім тертих або в порошку:

Черкаська митниця 

ДФС

Франція 8,13



40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Польща 4,89

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Київська митниця 

ДФС

Данія 6,70

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

7,03

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Київська митниця 

ДФС

Франція 11,79

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

14,70

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 9,23

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,16

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,66

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,24

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,69

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 5,29

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 7,04

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 7,23

40640 Сири всіх видів і кисломолочний сир: 

блакитні сири та інші сири, що містять 

прожилки, отримані внаслідок використання 

Penicillium roqueforti:

Черкаська митниця 

ДФС

Франція 10,03



40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Польща 3,50

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 12,33

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

8,72

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Швейцарія 15,76

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 9,87

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Польща 3,53

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 7,58

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 11,59

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Франція 8,50

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Данія 7,52

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Болгарія 4,15

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

6,90

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 13,88

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,85

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 5,79

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 7,58

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,89

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 5,81

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,08

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,83

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 7,42

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,14

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,63

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,81

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,15

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 8,46

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 5,15

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Львівська митниця 

ДФС

Словаччина 7,44



40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 10,33

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Харківська 

митниця ДФС

Литва 4,69

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Харківська 

митниця ДФС

Латвія 4,18

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Черкаська митниця 

ДФС

Франція 8,84

40690 Сири всіх видів і кисломолочний сир: інші 

сири:

Черкаська митниця 

ДФС

Польща 4,12

40719 Яйця птахів у шкаралупі, свіжі, консервовані 

або варені: запліднені яйця для інкубації: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,61

50510 Шкурки та інші частини птахів, укриті пір’ям 

або пухом, пір’я, частини пір’я (обрізані чи 

необрізані) і пух, очищені або неочищені, 

дезінфіковані чи оброблені з метою їх 

збереження, але які не пройшли подальшої 

обробки; порошок і відходи пір’я або частин 

пір’я: пір’я, придатне для набивання; пух:

Харківська 

митниця ДФС

Молдова 0,41

51191 Продукти тваринного походження, в іншому 

місці не зазначені; мертві тварини групи 01 

або 03, непридатні для вживання: інші: 

продукти з риб або ракоподібних, молюсків 

чи інших водяних безхребетних; мертві 

тварини групи 03:

Київська митниця 

ДФС

Франція 28,25

51199 Продукти тваринного походження, в іншому 

місці не зазначені; мертві тварини групи 01 

або 03, непридатні для вживання: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 0,85

51199 Продукти тваринного походження, в іншому 

місці не зазначені; мертві тварини групи 01 

або 03, непридатні для вживання: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1 111,47

51199 Продукти тваринного походження, в іншому 

місці не зазначені; мертві тварини групи 01 

або 03, непридатні для вживання: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,99

51199 Продукти тваринного походження, в іншому 

місці не зазначені; мертві тварини групи 01 

або 03, непридатні для вживання: інші: інші:

Луганська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,18

51199 Продукти тваринного походження, в іншому 

місці не зазначені; мертві тварини групи 01 

або 03, непридатні для вживання: інші: інші:

Луганська митниця 

ДФС

Узбекистан 0,25

51199 Продукти тваринного походження, в іншому 

місці не зазначені; мертві тварини групи 01 

або 03, непридатні для вживання: інші: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,60

51199 Продукти тваринного походження, в іншому 

місці не зазначені; мертві тварини групи 01 

або 03, непридатні для вживання: інші: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Узбекистан 0,68

60110 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,71



60110 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 0,86

60110 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,23

60110 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 4,97

60110 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,32

60110 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,25

60110 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,95



60110 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,75

60110 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 1,83

60120 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані вегетації 

або цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,69

60120 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані вегетації 

або цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

54,28

60120 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані вегетації 

або цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,20



60120 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані вегетації 

або цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 0,63

60120 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані вегетації 

або цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,56

60120 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані вегетації 

або цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,72

60120 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані вегетації 

або цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,82

60120 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані вегетації 

або цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,82



60120 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані вегетації 

або цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,72

60120 Цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані 

вегетативного спокою, у стані вегетації або 

цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію, крім коренів товарної позиції 1212: 

цибулини, бульби, кореневі бульби, 

бульбоцибулини, кореневища, включаючи 

розгалужені кореневища, у стані вегетації 

або цвітіння; саджанці, рослини та корені 

цикорію:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,27

60220 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: дерева, 

кущі та чагарники з їстівними плодами, 

щеплені чи нещеплені:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,27

60220 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: дерева, 

кущі та чагарники з їстівними плодами, 

щеплені чи нещеплені:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 4,05

60220 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: дерева, 

кущі та чагарники з їстівними плодами, 

щеплені чи нещеплені:

Київська митниця 

ДФС

Португалія 1,07

60220 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: дерева, 

кущі та чагарники з їстівними плодами, 

щеплені чи нещеплені:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,69

60220 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: дерева, 

кущі та чагарники з їстівними плодами, 

щеплені чи нещеплені:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,05

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Нідерланди 4,84

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,10

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,14

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 2,33

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

10,65

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Київська митниця 

ДФС

Коста-Ріка 3,78

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 0,80

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 0,72



60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,57

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Київська митниця 

ДФС

35,96

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 0,57

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,42

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,53

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 0,97

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 21,17

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,76

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,72

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,10

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,84

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 1,48

60290 Інші живі рослини (включаючи їх коріння), 

живці та підщепи; міцелій грибів: інші:

Черкаська митниця 

ДФС

Франція 1,85

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська митниця 

ДФС

Колумбія 1,37

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська митниця 

ДФС

Колумбія 1,05

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 1,41

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 1,17

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,17

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,04



60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська митниця 

ДФС

Кенія 2,31

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська міська 

митниця ДФС

Колумбія 1,42

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 1,60

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська міська 

митниця ДФС

Еквадор 1,30

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська міська 

митниця ДФС

Ефіопія 0,70

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,27

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська міська 

митниця ДФС

Кенія 1,18

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 2,57

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,21

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,98

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,02



60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Рівненська 

митниця ДФС

Еквадор 1,17

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Рівненська 

митниця ДФС

Колумбія 1,05

60311 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: троянди:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,71

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,55

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,57

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Київська митниця 

ДФС

Колумбія 1,65

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Київська митниця 

ДФС

Колумбія 3,00

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 1,65

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 1,58

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Київська міська 

митниця ДФС

Кенія 1,90

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,76



60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 1,59

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Київська міська 

митниця ДФС

Колумбія 1,21

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,85

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,02

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Рівненська 

митниця ДФС

Еквадор 1,99

60312 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: гвоздики:

Рівненська 

митниця ДФС

Колумбія 1,90

60313 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: орхідеї:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 7,75

60313 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: орхідеї:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 0,87

60313 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: орхідеї:

Київська митниця 

ДФС

Таїланд 8,63

60313 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: орхідеї:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,43

60313 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: орхідеї:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,24



60313 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: орхідеї:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,42

60313 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: орхідеї:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,20

60314 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: хризантеми:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,06

60314 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: хризантеми:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 0,82

60314 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: хризантеми:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,41

60314 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: хризантеми:

Київська міська 

митниця ДФС

Еквадор 1,22

60314 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: хризантеми:

Київська міська 

митниця ДФС

Колумбія 1,69

60314 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: хризантеми:

Київська міська 

митниця ДФС

Кенія 1,40

60314 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: хризантеми:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,50

60314 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: хризантеми:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,97

60314 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: хризантеми:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,74



60314 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: хризантеми:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,62

60315 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: лілії (Lіlіum spp.):

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,62

60315 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: лілії (Lіlіum spp.):

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,17

60315 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: лілії (Lіlіum spp.):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,38

60315 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: лілії (Lіlіum spp.):

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,13

60315 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: лілії (Lіlіum spp.):

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,26

60315 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: лілії (Lіlіum spp.):

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,96

60315 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: лілії (Lіlіum spp.):

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,58

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австралія 5,15

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Колумбія 1,16

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 0,45



60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 0,56

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 29,55

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Кот-д'Івуар 12,32

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Кенія 3,41

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,41

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,25

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

7,31

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Зімбабве 1,43

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ефіопія 1,55

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Еквадор 1,27

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Колумбія 1,40



60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 1,14

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,00

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,43

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,42

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Кенія 1,30

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,25

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 0,76

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Еквадор 0,56

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,38

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,28

60319 Зрізані квітки та пуп’янки, придатні для 

складення букетів або для декоративних 

цілей, свіжі, засушені, вибілені, пофарбовані, 

просочені або оброблені іншим способом: 

свіжі: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,83



60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 2,20

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Австралія 4,68

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Китай 2,61

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Коста-Ріка 1,90

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Данія 7,64

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 0,64

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 5,13

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Кот-д'Івуар 2,19

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,51



60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,45

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Кенія 1,76

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,79

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,67

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,56

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,35

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 2,01

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Кенія 1,40

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,78



60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Гватемала 2,15

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Ефіопія 1,86

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 1,45

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Київська міська 

митниця ДФС

Еквадор 1,17

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,46

60420 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: свіжі:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,60

60490 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,15

60490 Листя, гілки та інші частини рослин, без 

квіток або пуп’янків, трави, мохи та 

лишайники, придатні для складення букетів 

або для декоративних цілей, свіжі, засушені, 

вибілені, пофа-рбовані, просочені або 

оброблені іншим способом: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 15,66

70190 Картопля, свіжа або охолоджена: інша: Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,75

70190 Картопля, свіжа або охолоджена: інша: Київська митниця 

ДФС

Гондурас 0,75

70310 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, 

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі 

або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-

шалот:

Київська митниця 

ДФС

Франція 2,63



70310 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, 

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі 

або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-

шалот:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,18

70310 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, 

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі 

або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-

шалот:

Київська митниця 

ДФС

Франція 2,64

70310 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, 

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі 

або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-

шалот:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,18

70310 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, 

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі 

або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-

шалот:

Київська митниця 

ДФС

Єгипет 0,81

70310 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, 

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі 

або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-

шалот:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,51

70310 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, 

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі 

або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-

шалот:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,51

70310 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, 

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі 

або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-

шалот:

Полтавська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,81

70310 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, 

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі 

або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-

шалот:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 1,19

70310 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, 

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі 

або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-

шалот:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,88

70310 Цибуля ріпчаста, цибуля-шалот, часник, 

цибуля-порей та інші цибулинні овочі, свіжі 

або охолоджені: цибуля ріпчаста і цибуля-

шалот:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,99

70490 Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста 

броколі, кольрабі, капуста листова та 

аналогічні їстівні овочі роду Вrassica, свіжі 

або охолоджені: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,86

70490 Капуста головчаста, капуста цвітна, капуста 

броколі, кольрабі, капуста листова та 

аналогічні їстівні овочі роду Вrassica, свіжі 

або охолоджені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 1,42

70690 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий 

корінь, редька, селера коренева та 

аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або 

охолоджені: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,75

70690 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий 

корінь, редька, селера коренева та 

аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або 

охолоджені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 0,75



70690 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий 

корінь, редька, селера коренева та 

аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або 

охолоджені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

1,74

70690 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий 

корінь, редька, селера коренева та 

аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або 

охолоджені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 0,75

70690 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий 

корінь, редька, селера коренева та 

аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або 

охолоджені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,27

70690 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий 

корінь, редька, селера коренева та 

аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або 

охолоджені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 0,81

70690 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий 

корінь, редька, селера коренева та 

аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або 

охолоджені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 0,75

70690 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий 

корінь, редька, селера коренева та 

аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або 

охолоджені: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 0,82

70690 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий 

корінь, редька, селера коренева та 

аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або 

охолоджені: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,46

70690 Морква, ріпа, столові буряки, солодкий 

корінь, редька, селера коренева та 

аналогічні їстівні коренеплоди, свіжі або 

охолоджені: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Іспанія 0,82

70700 Огірки, корнішони, свіжі або охолоджені: Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,25

70960 Інші овочі, свіжі або охолоджені: перець роду 

Capsicum або роду Pimenta:

Київська митниця 

ДФС

Таїланд 1,48

70960 Інші овочі, свіжі або охолоджені: перець роду 

Capsicum або роду Pimenta:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,46

70960 Інші овочі, свіжі або охолоджені: перець роду 

Capsicum або роду Pimenta:

Київська митниця 

ДФС

Польща 1,46

70960 Інші овочі, свіжі або охолоджені: перець роду 

Capsicum або роду Pimenta:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,48

70960 Інші овочі, свіжі або охолоджені: перець роду 

Capsicum або роду Pimenta:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,48

70960 Інші овочі, свіжі або охолоджені: перець роду 

Capsicum або роду Pimenta:

Рівненська 

митниця ДФС

Мозамбік 1,48

70960 Інші овочі, свіжі або охолоджені: перець роду 

Capsicum або роду Pimenta:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,46

70993 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: 

гарбузи, кабачки та інші овочі родини 

гарбузових (Cucurbita spp.):

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,37

70993 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: 

гарбузи, кабачки та інші овочі родини 

гарбузових (Cucurbita spp.):

Рівненська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,30



70993 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: 

гарбузи, кабачки та інші овочі родини 

гарбузових (Cucurbita spp.):

Рівненська 

митниця ДФС

Бельгія 1,30

70993 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: 

гарбузи, кабачки та інші овочі родини 

гарбузових (Cucurbita spp.):

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,30

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,79

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Київська митниця 

ДФС

Таїланд 1,51

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Київська митниця 

ДФС

Таїланд 1,64

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Київська митниця 

ДФС

Німеччина 1,79

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Київська митниця 

ДФС

Німеччина 1,79

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 1,37

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 1,64

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,79

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,79

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,44

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Таїланд 1,64

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,79

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,37

70999 Інші овочі, свіжі або охолоджені: інші: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 1,79

71080 Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), 

морожені: інші овочі:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 1,13

71080 Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), 

морожені: інші овочі:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,91

71080 Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), 

морожені: інші овочі:

Київська митниця 

ДФС

Польща 1,11

71080 Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), 

морожені: інші овочі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,06

71080 Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), 

морожені: інші овочі:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,04

71080 Овочі (сирі або варені у воді чи на парі), 

морожені: інші овочі:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,80

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,88

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 5,20



71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 11,22

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 3,58

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 20,61

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 69,62

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 7,03

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Індонезія 41,22

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 5,51

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 2,79

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 32,54

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Єгипет 4,37

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Єгипет 1,90

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 21,70

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 124,63

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,43



71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,41

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,37

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,13

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 6,63

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 3,26

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Львівська митниця 

ДФС

Туреччина 8,00

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Одеська митниця 

ДФС

Єгипет 1,90

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 6,15

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,75

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,14

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 3,81

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 4,91

71290 Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, 

скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, 

але без будь-якої подальшої обробки: інші 

овочі; овочеві суміші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 6,83

71310 Овочі бобові, сушені, лущені, очищені або 

неочищені від насіннєвої оболонки, 

подрібнені або неподрібнені: горох (Pisum 

sativum):

Київська митниця 

ДФС

Австрія 4,09



71420 Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка 

картопля, або батат, аналогічні коренеплоди 

чи бульби з високим вмістом крохмалю або 

інуліну, свіжі, охолоджені, морожені або 

сушені, цілі чи порізані у вигляді гранул або 

скибок; серцевина сагової пальми: картопля 

солодка, або батат:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,50

71420 Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка 

картопля, або батат, аналогічні коренеплоди 

чи бульби з високим вмістом крохмалю або 

інуліну, свіжі, охолоджені, морожені або 

сушені, цілі чи порізані у вигляді гранул або 

скибок; серцевина сагової пальми: картопля 

солодка, або батат:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,50

71420 Маніок, маранта, салеп, топінамбур, солодка 

картопля, або батат, аналогічні коренеплоди 

чи бульби з високим вмістом крохмалю або 

інуліну, свіжі, охолоджені, морожені або 

сушені, цілі чи порізані у вигляді гранул або 

скибок; серцевина сагової пальми: картопля 

солодка, або батат:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,51

80132 Горіхи кокосові, бразильські, кеш’ю, свіжі або 

сушені, очищені від шкаралупи або 

неочищені, з шкіркою або без шкірки: горіхи 

кеш’ю: без шкаралупи:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 8,10

80132 Горіхи кокосові, бразильські, кеш’ю, свіжі або 

сушені, очищені від шкаралупи або 

неочищені, з шкіркою або без шкірки: горіхи 

кеш’ю: без шкаралупи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,41

80211 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від 

шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без 

шкірки: мигдаль: у шкірці:

Сумська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,43

80212 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від 

шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без 

шкірки: мигдаль: без шкірки:

Київська митниця 

ДФС

Франція 11,05

80212 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від 

шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без 

шкірки: мигдаль: без шкірки:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

12,84

80222 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від 

шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без 

шкірки: горіхи лісові (Сorylus spp.): без 

шкаралупи:

Київська міська 

митниця ДФС

Грузія 6,65

80222 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від 

шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без 

шкірки: горіхи лісові (Сorylus spp.): без 

шкаралупи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,95

80222 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від 

шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без 

шкірки: горіхи лісові (Сorylus spp.): без 

шкаралупи:

Одеська митниця 

ДФС

Грузія 4,60

80222 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від 

шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без 

шкірки: горіхи лісові (Сorylus spp.): без 

шкаралупи:

Одеська митниця 

ДФС

Грузія 6,65



80222 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від 

шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без 

шкірки: горіхи лісові (Сorylus spp.): без 

шкаралупи:

Сумська митниця 

ДФС

Туреччина 14,06

80290 Інші горіхи, свіжі або сушені, очищені від 

шкаралупи або неочищені, з шкіркою або без 

шкірки: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 53,25

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Таїланд 1,20

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 1,14

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Коста-Ріка 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Гватемала 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Коста-Ріка 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Іспанія 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Еквадор 0,85

80390 Банани, включаючи плантайни, свіжі або 

сушені: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Еквадор 0,85

80420 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, 

манго та мангостани, свіжі або сушені: інжир:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 2,02

80420 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, 

манго та мангостани, свіжі або сушені: інжир:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 2,02

80420 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, 

манго та мангостани, свіжі або сушені: інжир:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 2,02

80420 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, 

манго та мангостани, свіжі або сушені: інжир:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 2,12

80420 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, 

манго та мангостани, свіжі або сушені: інжир:

Київська митниця 

ДФС

Бразілія 2,13



80420 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, 

манго та мангостани, свіжі або сушені: інжир:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,51

80420 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, 

манго та мангостани, свіжі або сушені: інжир:

Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 1,81

80420 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, 

манго та мангостани, свіжі або сушені: інжир:

Тернопільська 

митниця ДФС

Іспанія 2,02

80420 Фініки, інжир, ананаси, авокадо, гуаява, 

манго та мангостани, свіжі або сушені: інжир:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 1,85

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Вінницька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,02

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Дніпропетровська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,02

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Київська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,07

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Київська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,02

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Київська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,02

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Київська митниця 

ДФС

Зімбабве 1,02

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 0,87

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,10

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Львівська митниця 

ДФС

Зімбабве 1,02

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Львівська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,02

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Одеська митниця 

ДФС

Аргентина 1,02

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Одеська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,02

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Одеська митниця 

ДФС

Зімбабве 1,02

80510 Цитрусові, свіжі або сушені: апельсини: Хмельницька 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,02

80520 Цитрусові, свіжі або сушені: мандарини 

(включаючи танжерини та сатсума); 

клементини, вілкінги та аналогічні гібриди 

цитрусових:

Вінницька митниця 

ДФС

Перу 1,02

80520 Цитрусові, свіжі або сушені: мандарини 

(включаючи танжерини та сатсума); 

клементини, вілкінги та аналогічні гібриди 

цитрусових:

Київська митниця 

ДФС

Ямайка 1,02

80520 Цитрусові, свіжі або сушені: мандарини 

(включаючи танжерини та сатсума); 

клементини, вілкінги та аналогічні гібриди 

цитрусових:

Київська митниця 

ДФС

Перу 1,02

80520 Цитрусові, свіжі або сушені: мандарини 

(включаючи танжерини та сатсума); 

клементини, вілкінги та аналогічні гібриди 

цитрусових:

Київська митниця 

ДФС

Перу 1,02

80520 Цитрусові, свіжі або сушені: мандарини 

(включаючи танжерини та сатсума); 

клементини, вілкінги та аналогічні гібриди 

цитрусових:

Львівська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,02



80520 Цитрусові, свіжі або сушені: мандарини 

(включаючи танжерини та сатсума); 

клементини, вілкінги та аналогічні гібриди 

цитрусових:

Львівська митниця 

ДФС

Перу 1,02

80520 Цитрусові, свіжі або сушені: мандарини 

(включаючи танжерини та сатсума); 

клементини, вілкінги та аналогічні гібриди 

цитрусових:

Одеська митниця 

ДФС

Аргентина 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Волинська 

митниця ДФС

Аргентина 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Волинська 

митниця ДФС

Мексика 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Уругвай 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,35

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Аргентина 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Аргентина 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Уругвай 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Аргентина 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Мексика 1,03

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Чілі 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Бразілія 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Бразілія 1,02



80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська митниця 

ДФС

Мексика 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,34

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 1,83

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 2,47

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Львівська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Львівська митниця 

ДФС

Мексика 1,04

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Львівська митниця 

ДФС

Аргентина 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Одеська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Одеська митниця 

ДФС

Аргентина 1,11

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Рівненська 

митниця ДФС

Мексика 1,43

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Тернопільська 

митниця ДФС

Аргентина 1,02

80550 Цитрусові, свіжі або сушені: лимони (Сitrus 

limon, Сitrus limonum) і лайми (Сitrus 

aurantifolia, Сitrus latifolia):

Тернопільська 

митниця ДФС

Мексика 1,02

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Волинська 

митниця ДФС

Молдова 0,80

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Дніпропетровська 

митниця ДФС

Греція 1,15

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Дніпропетровська 

митниця ДФС

Туреччина 1,01

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Дніпропетровська 

митниця ДФС

Туреччина 1,15

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Київська митниця 

ДФС

Греція 1,38

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Київська митниця 

ДФС

Чілі 1,71

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,52

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Київська митниця 

ДФС

Туреччина 1,14



80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Київська митниця 

ДФС

Молдова 0,84

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Київська митниця 

ДФС

Туреччина 1,02

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,27

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 1,35

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,62

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,51

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Львівська митниця 

ДФС

Туреччина 1,15

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Львівська митниця 

ДФС

Італiя 1,44

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 1,15

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Одеська митниця 

ДФС

Єгипет 1,69

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Одеська митниця 

ДФС

Молдова 0,68

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 1,15

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 1,51

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Тернопільська 

митниця ДФС

Іспанія 1,45

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Чернівецька 

митниця ДФС

Греція 1,38

80610 Виноград, свіжий або сушений: свіжий: Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 1,28

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Вінницька митниця 

ДФС

Туреччина 2,58

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Вінницька митниця 

ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

0,90

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Дніпропетровська 

митниця ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

1,65

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Дніпропетровська 

митниця ДФС

Узбекистан 0,84

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Дніпропетровська 

митниця ДФС

Індія 0,88

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Донецька митниця 

ДФС

Індія 1,20

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Житомирська 

митниця ДФС

Туреччина 2,19

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Київська митниця 

ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

1,69

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Київська митниця 

ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

1,00

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,45

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Київська міська 

митниця ДФС

Чілі 2,34

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Львівська митниця 

ДФС

Туреччина 2,95



80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Сумська митниця 

ДФС

Узбекистан 0,77

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Харківська 

митниця ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

1,48

80620 Виноград, свіжий або сушений: сушений: Харківська 

митниця ДФС

Узбекистан 1,10

80711 Дині, кавуни і папая, свіжі: дині, кавуни: 

кавуни:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,52

80719 Дині, кавуни і папая, свіжі: дині, кавуни: інші: Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,30

80719 Дині, кавуни і папая, свіжі: дині, кавуни: інші: Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,30

80719 Дині, кавуни і папая, свіжі: дині, кавуни: інші: Київська митниця 

ДФС

Бразілія 1,30

80719 Дині, кавуни і папая, свіжі: дині, кавуни: інші: Київська митниця 

ДФС

Узбекистан 0,30

80719 Дині, кавуни і папая, свіжі: дині, кавуни: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 1,06

80719 Дині, кавуни і папая, свіжі: дині, кавуни: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 1,30

80719 Дині, кавуни і папая, свіжі: дині, кавуни: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Еквадор 1,30

80719 Дині, кавуни і папая, свіжі: дині, кавуни: інші: Херсонська 

митниця ДФС

1,31

80810 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: Вінницька митниця 

ДФС

Молдова 0,35

80810 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: Київська митниця 

ДФС

Чілі 1,32

80810 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: Київська митниця 

ДФС

Франція 1,33

80810 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: Київська митниця 

ДФС

Франція 1,32

80810 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,39

80810 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,04

80810 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: Київська митниця 

ДФС

Нова 

Зеландія

1,32

80810 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,32

80810 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: Київська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,32

80810 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: Київська міська 

митниця ДФС

Польща 0,50

80810 Яблука, груші та айва, свіжі: яблука: Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,60

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,21

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Київська митниця 

ДФС

Аргентина 1,21

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Київська митниця 

ДФС

Бельгія 1,21

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,33

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,21



80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,22

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,21

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Київська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,21

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Львівська митниця 

ДФС

Франція 1,21

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Львівська митниця 

ДФС

Іспанія 1,21

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Львівська митниця 

ДФС

Південна 

Африка

1,21

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Львівська митниця 

ДФС

Польща 1,00

80830 Яблука, груші та айва, свіжі: груші: Тернопільська 

митниця ДФС

Бельгія 1,21

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Вінницька митниця 

ДФС

Молдова 0,65

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Вінницька митниця 

ДФС

Іспанія 0,95

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Волинська 

митниця ДФС

Молдова 1,00

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,05

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 0,93

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Греція 0,88

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Київська митниця 

ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

0,90

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 1,00

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 0,95

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 0,92

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 0,95

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Київська митниця 

ДФС

Молдова 0,98

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Київська митниця 

ДФС

Греція 1,03



80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Київська митниця 

ДФС

Греція 0,90

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Київська митниця 

ДФС

Греція 0,91

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 1,04

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Київська міська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

1,00

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Львівська митниця 

ДФС

Іспанія 1,05

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Львівська митниця 

ДФС

Італiя 1,05

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Львівська митниця 

ДФС

Греція 1,00

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Одеська митниця 

ДФС

Греція 1,06

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Одеська митниця 

ДФС

Молдова 0,70

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Тернопільська 

митниця ДФС

Іспанія 1,05

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Харківська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

0,90

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Греція 1,04

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Греція 1,04

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 1,05

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 1,19

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Чернівецька 

митниця ДФС

Молдова 0,60

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Чернівецька 

митниця ДФС

Греція 0,91

80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Чернівецька 

митниця ДФС

Іспанія 0,90



80930 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: персики, включаючи нектарини:

Чернівецька 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

0,95

80940 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: сливи та терен:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 1,01

80940 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: сливи та терен:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,05

80940 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: сливи та терен:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,01

80940 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: сливи та терен:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 0,95

80940 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: сливи та терен:

Львівська митниця 

ДФС

Іспанія 1,05

80940 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: сливи та терен:

Одеська митниця 

ДФС

Молдова 0,60

80940 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: сливи та терен:

Тернопільська 

митниця ДФС

Іспанія 1,05

80940 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: сливи та терен:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 1,00

80940 Абрикоси, вишні та черешні, персики 

(включаючи нектарини), сливи та терен, 

свіжі: сливи та терен:

Чернівецька 

митниця ДФС

Іспанія 0,90

81020 Інші плоди, свіжі: малина, ожина, плоди 

шовковиці та гібрид ожини з малиною 

(логанова ягода):

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,28

81020 Інші плоди, свіжі: малина, ожина, плоди 

шовковиці та гібрид ожини з малиною 

(логанова ягода):

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,21

81020 Інші плоди, свіжі: малина, ожина, плоди 

шовковиці та гібрид ожини з малиною 

(логанова ягода):

Київська митниця 

ДФС

Мексика 2,11

81020 Інші плоди, свіжі: малина, ожина, плоди 

шовковиці та гібрид ожини з малиною 

(логанова ягода):

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,32

81030 Інші плоди, свіжі: смородина чорна, біла або 

червона та аґрус:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,60

81030 Інші плоди, свіжі: смородина чорна, біла або 

червона та аґрус:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,11

81030 Інші плоди, свіжі: смородина чорна, біла або 

червона та аґрус:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,11

81030 Інші плоди, свіжі: смородина чорна, біла або 

червона та аґрус:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,11

81040 Інші плоди, свіжі: журавлина, чорниця та інші 

плоди роду Vaccinium:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,86

81040 Інші плоди, свіжі: журавлина, чорниця та інші 

плоди роду Vaccinium:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 2,65



81040 Інші плоди, свіжі: журавлина, чорниця та інші 

плоди роду Vaccinium:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,65

81040 Інші плоди, свіжі: журавлина, чорниця та інші 

плоди роду Vaccinium:

Київська митниця 

ДФС

Румунія 1,86

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Волинська 

митниця ДФС

Перу 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Волинська 

митниця ДФС

Чілі 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Домініканська 

Республіка

1,77

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Еквадор 2,80

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Еквадор 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Франція 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Індонезія 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,84

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Малайзія 3,12

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Перу 1,88

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Перу 1,76

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

В'єтнам 3,04

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

В'єтнам 3,12

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Зімбабве 3,12

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,76

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Таїланд 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Таїланд 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Туреччина 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Колумбія 2,21

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Колумбія 2,21

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська митниця 

ДФС

Малайзія 3,13

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Колумбія 5,78

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 4,51

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Львівська митниця 

ДФС

Перу 1,75



81090 Інші плоди, свіжі: інші: Рівненська 

митниця ДФС

В'єтнам 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Колумбія 1,86

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Малайзія 3,12

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Перу 1,75

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Таїланд 2,72

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Колумбія 2,80

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Еквадор 3,12

81090 Інші плоди, свіжі: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Малайзія 3,12

81110 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

суниці та полуниці:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 1,64

81110 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

суниці та полуниці:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 38,33

81120 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

малина, ожина, плоди шовковиці та гібрид 

ожини з малиною (логанова ягода), чорна 

смородина, біла або червона смородина 

(порічки) та аґрус:

Київська митниця 

ДФС

Польща 0,55

81120 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

малина, ожина, плоди шовковиці та гібрид 

ожини з малиною (логанова ягода), чорна 

смородина, біла або червона смородина 

(порічки) та аґрус:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,27

81120 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

малина, ожина, плоди шовковиці та гібрид 

ожини з малиною (логанова ягода), чорна 

смородина, біла або червона смородина 

(порічки) та аґрус:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,41

81190 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Туреччина 1,63

81190 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Китай 1,63



81190 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Еквадор 1,42

81190 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Іспанія 1,84

81190 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 0,96

81190 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 1,07

81190 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Канада 1,18

81190 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,03

81190 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 0,80

81190 Плоди та горіхи, сирі або варені у воді чи на 

парі, морожені, з доданням або без додання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин: 

інші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 1,13

81340 Плоди сушені, крім тих, що включені до 

товарних позицій 0801—0806; суміші горіхів 

або сушених плодів цієї групи: інші плоди:

Київська митниця 

ДФС

Болгарія 1,85

81340 Плоди сушені, крім тих, що включені до 

товарних позицій 0801—0806; суміші горіхів 

або сушених плодів цієї групи: інші плоди:

Київська митниця 

ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

10,08

81340 Плоди сушені, крім тих, що включені до 

товарних позицій 0801—0806; суміші горіхів 

або сушених плодів цієї групи: інші плоди:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 2,06

81350 Плоди сушені, крім тих, що включені до 

товарних позицій 0801—0806; суміші горіхів 

або сушених плодів цієї групи: суміші горіхів 

або сушених плодів цієї групи:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Узбекистан 0,76

81350 Плоди сушені, крім тих, що включені до 

товарних позицій 0801—0806; суміші горіхів 

або сушених плодів цієї групи: суміші горіхів 

або сушених плодів цієї групи:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,91

81350 Плоди сушені, крім тих, що включені до 

товарних позицій 0801—0806; суміші горіхів 

або сушених плодів цієї групи: суміші горіхів 

або сушених плодів цієї групи:

Одеська митниця 

ДФС

Узбекистан 1,22



90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Бразілія 3,12

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Колумбія 3,51

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

В'єтнам 1,98

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Бразілія 1,91

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Ефіопія 2,86

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Гватемала 6,16

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Гондурас 3,66

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Кот-д'Івуар 1,58

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 6,90

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нікарагуа 5,02

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Перу 3,53



90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,28

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сальвадор 5,17

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Домініканська 

Республіка

5,51

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Колумбія 3,63

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 2,76

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Закарпатська 

митниця ДФС

Камерун 1,98

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська митниця 

ДФС

Нікарагуа 47,73

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська митниця 

ДФС

В'єтнам 2,32

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська митниця 

ДФС

Індія 2,36

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,17

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,15



90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,28

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,11

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

Об'єднана 

Республіка 

Танзанія

3,93

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

Гондурас 3,50

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

Ефіопія 3,04

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

Уганда 2,26

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 3,05

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

Кенія 3,92

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 3,92

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Київська міська 

митниця ДФС

Ефіопія 3,27

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Ефіопія 3,65



90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Ефіопія 2,80

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Гватемала 4,37

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Гондурас 4,26

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Індія 2,26

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Індія 4,51

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Індія 3,48

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Індія 2,34

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Індонезія 7,99

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Індонезія 2,75

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Індонезія 2,12

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Кенія 8,97



90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Лаоська 

Народно-

Демократична 

Республіка

2,18

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Лаоська 

Народно-

Демократична 

Республіка

2,21

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Мадагаскар 2,35

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Нікарагуа 8,76

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Перу 3,94

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

В'єтнам 2,68

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

В'єтнам 2,28

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

В'єтнам 2,09

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Бразілія 3,26

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Бразілія 3,61

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Бразілія 3,85



90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Бразілія 3,00

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Уганда 2,33

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Уганда 2,51

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Уганда 2,13

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Камерун 2,75

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Камерун 2,29

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Колумбія 5,02

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Коста-Ріка 4,47

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Коста-Ріка 4,74

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Домініканська 

Республіка

7,36

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Львівська митниця 

ДФС

Ефіопія 3,18



90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Одеська митниця 

ДФС

В'єтнам 1,96

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Одеська митниця 

ДФС

Індія 3,49

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Одеська митниця 

ДФС

Ефіопія 3,06

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Одеська митниця 

ДФС

Бразілія 2,54

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Одеська митниця 

ДФС

В'єтнам 2,31

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Ефіопія 3,11

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Гватемала 4,66

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Гондурас 3,51

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 4,66

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Індонезія 6,94

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Індонезія 2,34



90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Кенія 11,59

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Малаві 5,42

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Перу 4,19

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Руанда 4,43

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,22

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Зімбабве 5,63

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Об'єднана 

Республіка 

Танзанія

5,45

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Ефіопія 7,28

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 5,75

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Колумбія 3,79

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Колумбія 4,44



90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 4,15

90111 Кава, смажена або несмажена, з кофеїном 

або без кофеїну; кавова шкаралупа та 

оболонки зерен кави; замінники кави з 

вмістом кави в будь-якій пропорції: кава 

несмажена: з кофеїном:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 3,01

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 24,84

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Китай 15,79

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Бразілія 150,85

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Польща 13,92

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Японія 158,59

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Японія 89,01

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Індія 71,21

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

117,13

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 25,74

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

11,06

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

72,39

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Шрі-Ланка 10,14

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Китай 23,93

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Китай 95,26

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

136,22



90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 3,01

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,09

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 40,16

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,73

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,80

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Одеська митниця 

ДФС

Шрі-Ланка 2,68

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 4,61

90210 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай зелений (неферментований), у 

первинних упаковках масою нетто не більш 

як 3 кг:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 9,52

90220 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, зелений (неферментований):

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 6,96

90220 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, зелений (неферментований):

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,64

90220 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, зелений (неферментований):

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

72,74

90220 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, зелений (неферментований):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,79

90220 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, зелений (неферментований):

Київська міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 3,14

90220 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, зелений (неферментований):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,52

90220 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, зелений (неферментований):

Одеська митниця 

ДФС

Китай 3,00

90220 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, зелений (неферментований):

Харківська 

митниця ДФС

Індія 3,20

90220 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, зелений (неферментований):

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 5,80

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Індія 17,13

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 13,50

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Китай 14,90



90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,40

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 24,84

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

7,29

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Індія 86,27

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Індія 29,61

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

67,95

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Китай 109,06

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Шрі-Ланка 75,94

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Шрі-Ланка 7,59

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

61,69

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 24,56

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська митниця 

ДФС

Польща 6,42

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 3,50

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,38



90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,81

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 37,09

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,00

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 43,49

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 32,73

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Одеська митниця 

ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

3,28

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Одеська митниця 

ДФС

Шрі-Ланка 3,13

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 6,91

90230 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

чай чорний (ферментований) і частково 

ферментований у первинних упаковках 

масою нетто не більш як 3 кг:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 3,84

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 5,42

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Індія 3,30

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Київська митниця 

ДФС

В'єтнам 1,78

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Київська митниця 

ДФС

Індія 1,86

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Київська митниця 

ДФС

Шрі-Ланка 3,98

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 1,97



90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Київська міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 4,72

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Київська міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 3,59

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,69

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 2,58

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 2,56

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Київська міська 

митниця ДФС

Кенія 4,05

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Київська міська 

митниця ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

2,03

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Рівненська 

митниця ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

1,00

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Рівненська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 3,45

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Харківська 

митниця ДФС

Грузія 1,40

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 3,23

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Харківська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

4,97

90240 Чай, ароматизований чи неароматизований: 

інший чай, чорний (ферментований) і 

частково ферментований:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 6,56

90421 Перець роду Рiper; стручковий перець роду 

Сapsicum або пахучий перець роду Pimenta, 

сушені або подрібнені чи мелені: плоди роду 

Сapsicum або роду Pimenta: сушені, 

неподрібнені і немелені:

Вінницька митниця 

ДФС

Мексика 4,23

90421 Перець роду Рiper; стручковий перець роду 

Сapsicum або пахучий перець роду Pimenta, 

сушені або подрібнені чи мелені: плоди роду 

Сapsicum або роду Pimenta: сушені, 

неподрібнені і немелені:

Вінницька митниця 

ДФС

Індія 6,50

90421 Перець роду Рiper; стручковий перець роду 

Сapsicum або пахучий перець роду Pimenta, 

сушені або подрібнені чи мелені: плоди роду 

Сapsicum або роду Pimenta: сушені, 

неподрібнені і немелені:

Київська митниця 

ДФС

Мексика 3,90



90421 Перець роду Рiper; стручковий перець роду 

Сapsicum або пахучий перець роду Pimenta, 

сушені або подрібнені чи мелені: плоди роду 

Сapsicum або роду Pimenta: сушені, 

неподрібнені і немелені:

Рівненська 

митниця ДФС

Мексика 3,90

91091 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: суміші, зазначені в 

примітці 1 (b) цієї групи:

Київська митниця 

ДФС

Індонезія 22,23

91091 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: суміші, зазначені в 

примітці 1 (b) цієї групи:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,76

91091 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: суміші, зазначені в 

примітці 1 (b) цієї групи:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 3,76

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Грузія 1,37

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Грузія 2,88

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 124,69

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Єгипет 1,22

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 56,85

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 9,51

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 16,17

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Туреччина 7,03

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Грузія 1,60

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Єгипет 1,79

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Грузія 1,60

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Ізраїль 9,61

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Сумська митниця 

ДФС

Грузія 1,49



91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 1,23

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 15,22

91099 Імбир, шафран, турмерик (куркума), 

чебрець, лаврове листя, каррі та інші 

прянощі: інші прянощі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 4,81

100191 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин): 

інші: насіннєві:

Київська митниця 

ДФС

Угорщина 0,57

100191 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин): 

інші: насіннєві:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 1,31

100191 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин): 

інші: насіннєві:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

5,68

100191 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин): 

інші: насіннєві:

Київська митниця 

ДФС

Франція 5,81

100191 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин): 

інші: насіннєві:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 0,57

100191 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин): 

інші: насіннєві:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 5,35

100191 Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин): 

інші: насіннєві:

Київська митниця 

ДФС

Франція 6,99

100620 Рис: рис лущений (коричневий): Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,19

100620 Рис: рис лущений (коричневий): Одеська митниця 

ДФС

Таїланд 0,53

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Пакистан 0,40

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

В'єтнам 0,40

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Таїланд 0,48

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Індія 0,42

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Житомирська 

митниця ДФС

В'єтнам 0,42

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Житомирська 

митниця ДФС

Пакистан 0,43

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Житомирська 

митниця ДФС

Індія 0,39

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 0,56

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 4,31



100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,19

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Львівська митниця 

ДФС

Індія 0,47

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Львівська митниця 

ДФС

В'єтнам 0,43

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Одеська митниця 

ДФС

Таїланд 0,49

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Одеська митниця 

ДФС

В'єтнам 0,46

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Одеська митниця 

ДФС

Індія 0,42

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Одеська митниця 

ДФС

Індія 0,50

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Одеська митниця 

ДФС

Пакистан 0,44

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1,68

100630 Рис: рис напівобрушений або повністю 

обрушений, полірований чи неполірований, 

глазурований чи неглазурований:

Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 0,38

100710 Сорго зернове: насіннєве: Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,75

110100 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та 

жита (меслину):

Київська митниця 

ДФС

Франція 0,79

110100 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та 

жита (меслину):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,85

110100 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та 

жита (меслину):

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,63

110100 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та 

жита (меслину):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 0,85

110100 Борошно пшеничне або із суміші пшениці та 

жита (меслину):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,02

110220 Борошно із зерна інших зернових культур, 

крім пшеничного або із суміші пшениці та 

жита (меслину): борошно кукурудзяне:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,58

110290 Борошно із зерна інших зернових культур, 

крім пшеничного або із суміші пшениці та 

жита (меслину): інше:

Київська митниця 

ДФС

Франція 1,13

110290 Борошно із зерна інших зернових культур, 

крім пшеничного або із суміші пшениці та 

жита (меслину): інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,48

110290 Борошно із зерна інших зернових культур, 

крім пшеничного або із суміші пшениці та 

жита (меслину): інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,09

110311 Крупи, крупка та гранули із зерна зернових 

культур: крупи та крупка: з пшениці:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,93



110311 Крупи, крупка та гранули із зерна зернових 

культур: крупи та крупка: з пшениці:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 0,52

110311 Крупи, крупка та гранули із зерна зернових 

культур: крупи та крупка: з пшениці:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 0,53

110412 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: зерно, плющене або у вигляді 

пластівців: з вівса:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 2,69

110412 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: зерно, плющене або у вигляді 

пластівців: з вівса:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,79

110419 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: зерно, плющене або у вигляді 

пластівців: з інших зернових культур:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 2,50

110429 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: інше оброблене зерно 

(наприклад, лущене, обрушене, різане 

(ядро) або подрібнене): з інших зернових 

культур:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 3,01

110620 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: 

із саго або з коренеплодів чи бульбоплодів 

товарної позиції 0714:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,83

110630 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: 

з продуктів групи 08:

Київська митниця 

ДФС

Франція 10,25

110630 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: 

з продуктів групи 08:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

13,38

110710 Солод, обсмажений або необсмажений: 

необсмажений:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,56



110710 Солод, обсмажений або необсмажений: 

необсмажений:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,50

110710 Солод, обсмажений або необсмажений: 

необсмажений:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,54

110710 Солод, обсмажений або необсмажений: 

необсмажений:

Львівська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

0,54

110710 Солод, обсмажений або необсмажений: 

необсмажений:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 0,52

110710 Солод, обсмажений або необсмажений: 

необсмажений:

Львівська митниця 

ДФС

Австрія 0,47

110710 Солод, обсмажений або необсмажений: 

необсмажений:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,70

120241 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

нелущений:

Одеська митниця 

ДФС

Китай 1,41

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Аргентина 1,36

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Бразілія 1,38

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Узбекистан 2,08

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Індія 1,35

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Донецька митниця 

ДФС

Бразілія 1,51

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Житомирська 

митниця ДФС

Бразілія 1,20

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Житомирська 

митниця ДФС

Аргентина 1,30

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Київська митниця 

ДФС

Індія 1,58

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,48

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 1,65



120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Одеська митниця 

ДФС

Китай 1,59

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Одеська митниця 

ДФС

Індія 1,53

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Одеська митниця 

ДФС

Аргентина 1,19

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Полтавська 

митниця ДФС

Аргентина 1,30

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 1,39

120242 Арахіс, несмажений або не приготовлений 

іншим способом, лущений або нелущений, 

подрібнений або неподрібнений: інший: 

лущений, подрібнений або неподрібнений:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,15

120400 Насіння льону, подрібнене або 

неподрібнене:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 4,29

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Нова 

Зеландія

10,41

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 9,98

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Угорщина 3,05

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Угорщина 6,04

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 15,59

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 10,77

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 8,18

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 9,44

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Франція 12,09

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 29,33



120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Франція 7,56

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Франція 6,92

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,64

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 20,01

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 12,86

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 15,12

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 10,90

120510 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: насіння свиріпи або ріпаку з 

низьким вмістом ерукової кислоти:

Черкаська митниця 

ДФС

Німеччина 12,23

120590 Насіння свиріпи або ріпаку, подрібнене або 

неподрібнене: інше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 13,86

120600 Насіння соняшнику, подрібнене або 

неподрібнене:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Молдова 0,51

120600 Насіння соняшнику, подрібнене або 

неподрібнене:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 4,23

120600 Насіння соняшнику, подрібнене або 

неподрібнене:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,07

120600 Насіння соняшнику, подрібнене або 

неподрібнене:

Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 1,82

120600 Насіння соняшнику, подрібнене або 

неподрібнене:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,33

120600 Насіння соняшнику, подрібнене або 

неподрібнене:

Черкаська митниця 

ДФС

Україна 0,28

120740 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: насіння 

кунжуту:

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Індія 2,08

120740 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: насіння 

кунжуту:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 4,85

120740 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: насіння 

кунжуту:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 1,72

120740 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: насіння 

кунжуту:

Львівська митниця 

ДФС

Індія 2,02

120740 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: насіння 

кунжуту:

Львівська митниця 

ДФС

Індія 1,82

120740 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: насіння 

кунжуту:

Одеська митниця 

ДФС

Індія 1,51

120740 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: насіння 

кунжуту:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 1,76

120750 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: насіння гірчиці:

Київська митниця 

ДФС

Індія 24,15

120750 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: насіння гірчиці:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,04



120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,37

120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 1,50

120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,67

120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,79

120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Львівська митниця 

ДФС

Франція 1,76

120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Львівська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

2,02

120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Львівська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

1,97

120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,05

120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 1,30

120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,95

120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 1,53

120791 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: насіння 

маку:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,74

120799 Насіння та плоди інших олійних культур, 

подрібнені або неподрібнені: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,01

120923 Насіння, плоди та спори для сівби: насіння 

кормових культур: насіння костриці:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,17

120925 Насіння, плоди та спори для сівби: насіння 

кормових культур: насіння пажитниці (Lolium 

multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

Рівненська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,51

120929 Насіння, плоди та спори для сівби: насіння 

кормових культур: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

2,30

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Гватемала 67 199,90

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

170,01

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Перу 39 652,19

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 78 561,00

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 345,14



120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

234,54

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Чілі 230,97

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Китай 36 831,24

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Франція 67,98

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Франція 119,71

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 53 363,01

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 36,62

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська митниця 

ДФС

Кенія 59 480,76

120991 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

насіння овочевих рослин:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1 070,96

120999 Насіння, плоди та спори для сівби: інше: 

інше:

Львівська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

701,31

121020 Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або 

неподрібнені, розмелені або у вигляді 

гранул; лупулін: шишки хмелю, подрібнені, 

розмелені або у вигляді гранул; лупулін:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,09

121020 Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або 

неподрібнені, розмелені або у вигляді 

гранул; лупулін: шишки хмелю, подрібнені, 

розмелені або у вигляді гранул; лупулін:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 7,08

121020 Шишки хмелю, свіжі або сухі, подрібнені або 

неподрібнені, розмелені або у вигляді 

гранул; лупулін: шишки хмелю, подрібнені, 

розмелені або у вигляді гранул; лупулін:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 8,82

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Єгипет 3,00

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Єгипет 2,70

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 37,68

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 5,96



121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Єгипет 4,50

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Албанія 5,05

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 2,93

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

155,90

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Єгипет 13,97

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Угорщина 37,64

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 3,85

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Марокко 80,20

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Марокко 2,88



121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нігерія 2,24

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 38,67

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Єгипет 7,14

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,09

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Єгипет 1,80

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

4,96

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Єгипет 2,48

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Ізраїль 3,65

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Ефіопія 3,65



121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Сумська митниця 

ДФС

Грузія 0,94

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 5,05

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Україна 0,94

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

1,64

121190 Рослини, частини рослин, насіння та плоди, 

які використовуються в основному у 

парфумерії, медицині або для боротьби з 

комахами, паразитами тощо, свіжі або 

сушені, порізані або непорізані, подрібнені 

або неподрібнені, мелені або немелені: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Єгипет 4,16

121299 Плоди ріжкового дерева, морські та інші 

водорості, цукрові буряки та цукрова 

тростина, свіжі, охолоджені, морожені або 

сушені, подрібнені або неподрібнені; 

кісточки, ядра плодів та інші продукти 

рослинного походження (включаючи 

несмажені корені цикорію виду Cichorium 

intybus sativum), які використовуються в 

основному для харчових цілей, в іншому 

місці не зазначені: інші: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нігерія 1,70

121299 Плоди ріжкового дерева, морські та інші 

водорості, цукрові буряки та цукрова 

тростина, свіжі, охолоджені, морожені або 

сушені, подрібнені або неподрібнені; 

кісточки, ядра плодів та інші продукти 

рослинного походження (включаючи 

несмажені корені цикорію виду Cichorium 

intybus sativum), які використовуються в 

основному для харчових цілей, в іншому 

місці не зазначені: інші: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 83,21



121299 Плоди ріжкового дерева, морські та інші 

водорості, цукрові буряки та цукрова 

тростина, свіжі, охолоджені, морожені або 

сушені, подрібнені або неподрібнені; 

кісточки, ядра плодів та інші продукти 

рослинного походження (включаючи 

несмажені корені цикорію виду Cichorium 

intybus sativum), які використовуються в 

основному для харчових цілей, в іншому 

місці не зазначені: інші: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 11,29

121299 Плоди ріжкового дерева, морські та інші 

водорості, цукрові буряки та цукрова 

тростина, свіжі, охолоджені, морожені або 

сушені, подрібнені або неподрібнені; 

кісточки, ядра плодів та інші продукти 

рослинного походження (включаючи 

несмажені корені цикорію виду Cichorium 

intybus sativum), які використовуються в 

основному для харчових цілей, в іншому 

місці не зазначені: інші: інші:

Київська митниця 

ДФС

Парагвай 24,15

121299 Плоди ріжкового дерева, морські та інші 

водорості, цукрові буряки та цукрова 

тростина, свіжі, охолоджені, морожені або 

сушені, подрібнені або неподрібнені; 

кісточки, ядра плодів та інші продукти 

рослинного походження (включаючи 

несмажені корені цикорію виду Cichorium 

intybus sativum), які використовуються в 

основному для харчових цілей, в іншому 

місці не зазначені: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Нігерія 1,42

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Іспанія 111,71

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,24

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

7,64

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Китай 16,60

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Донецька митниця 

ДФС

Туреччина 6,50



130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

12,57

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,00

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

51,25

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Бразілія 22,51

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 14,73

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 104,63

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 39,75

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 65,28

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 58,18

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 18,72

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 100,40



130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

17,11

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

32,99

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Львівська митниця 

ДФС

Іспанія 74,67

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 33,18

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 35,94

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 96,92

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 91,69

130219 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

соки і екстракти рослинного походження: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 15,16

130220 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

пектинові речовини, пектинати і пектати:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

16,12

130220 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

пектинові речовини, пектинати і пектати:

Київська митниця 

ДФС

Швейцарія 14 532,00

130220 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

пектинові речовини, пектинати і пектати:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,93



130220 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

пектинові речовини, пектинати і пектати:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

44,53

130220 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

пектинові речовини, пектинати і пектати:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,23

130220 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

пектинові речовини, пектинати і пектати:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 9,22

130220 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

пектинові речовини, пектинати і пектати:

Одеська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

15,65

130232 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

клеї і загусники рослинного походження, 

видозмінені або невидозмінені: клеї і 

загусники з плодів і насіння ріжкового дерева 

або з насіння циамопсиса, або гуара, 

видозмінені або невидозмінені:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Індія 3,33

130232 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

клеї і загусники рослинного походження, 

видозмінені або невидозмінені: клеї і 

загусники з плодів і насіння ріжкового дерева 

або з насіння циамопсиса, або гуара, 

видозмінені або невидозмінені:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,27

130232 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

клеї і загусники рослинного походження, 

видозмінені або невидозмінені: клеї і 

загусники з плодів і насіння ріжкового дерева 

або з насіння циамопсиса, або гуара, 

видозмінені або невидозмінені:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 2,21

130232 Соки і екстракти рослинного походження; 

пектинові речовини, пектинати і пектати; 

агар-агар та інші клеї і загусники рослинного 

походження, видозмінені або невидозмінені: 

клеї і загусники рослинного походження, 

видозмінені або невидозмінені: клеї і 

загусники з плодів і насіння ріжкового дерева 

або з насіння циамопсиса, або гуара, 

видозмінені або невидозмінені:

Львівська митниця 

ДФС

Туреччина 8,11



150420 Жири і масла та їх фракції, з риби або 

морських ссавців, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: жири і масла та їх фракції, з риби, 

крім жирів з печінки:

Вінницька митниця 

ДФС

Норвегія 30,84

150420 Жири і масла та їх фракції, з риби або 

морських ссавців, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: жири і масла та їх фракції, з риби, 

крім жирів з печінки:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,55

150500 Вовняний жир (жиропіт) і жирові речовини, 

отримувані з нього (включаючи ланолін):

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 10,24

150910 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія оливкова першого (холодного) 

пресування:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 6,88

150910 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія оливкова першого (холодного) 

пресування:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Іспанія 4,96

150910 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія оливкова першого (холодного) 

пресування:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,93

150910 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія оливкова першого (холодного) 

пресування:

Київська митниця 

ДФС

Греція 6,50

150910 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія оливкова першого (холодного) 

пресування:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 5,79

150910 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія оливкова першого (холодного) 

пресування:

Київська митниця 

ДФС

Нова 

Зеландія

13,15

150910 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія оливкова першого (холодного) 

пресування:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,86

150910 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія оливкова першого (холодного) 

пресування:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,65

150910 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія оливкова першого (холодного) 

пресування:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 8,80

150910 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія оливкова першого (холодного) 

пресування:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,23

150910 Олія оливкова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія оливкова першого (холодного) 

пресування:

Полтавська 

митниця ДФС

Іспанія 5,40



151000 Інші олії та їх фракції, вироблені виключно з 

маслин або оливок, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу, і суміші цих олій або їх фракцій з 

оліями або їх фракціями товарної позиції 

1509:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 3,29

151000 Інші олії та їх фракції, вироблені виключно з 

маслин або оливок, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу, і суміші цих олій або їх фракцій з 

оліями або їх фракціями товарної позиції 

1509:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,50

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Індонезія 0,72

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Індонезія 0,73

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Індонезія 0,78

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Індонезія 0,71

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Малайзія 0,64

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Малайзія 0,64

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Індонезія 0,67

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Індонезія 0,56

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 1,82

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,66

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,15

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Індонезія 0,68

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Бельгія 1,63

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Швеція 1,58



151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Індонезія 0,74

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Індонезія 0,71

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Малайзія 0,63

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Малайзія 0,87

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індонезія 0,72

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індонезія 0,69

151190 Олія пальмова та її фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індонезія 0,66

151219 Олії соняшникова, сафлорова або 

бавовняна та їх фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олії соняшникова або сафлорова та 

їх фракції: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,64

151219 Олії соняшникова, сафлорова або 

бавовняна та їх фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олії соняшникова або сафлорова та 

їх фракції: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,76

151319 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з 

бабасу та їх фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія кокосова (з копри) та її фракції: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,03

151319 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з 

бабасу та їх фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія кокосова (з копри) та її фракції: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,38

151319 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з 

бабасу та їх фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія кокосова (з копри) та її фракції: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індонезія 1,23

151329 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з 

бабасу та їх фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олії пальмоядрова або з бабасу та їх 

фракції: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Малайзія 1,63

151329 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з 

бабасу та їх фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олії пальмоядрова або з бабасу та їх 

фракції: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Індонезія 0,86



151329 Олії кокосова (з копри), пальмоядрова або з 

бабасу та їх фракції, рафіновані або 

нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олії пальмоядрова або з бабасу та їх 

фракції: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індонезія 1,11

151419 Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх 

фракції, рафіновані або нерафіновані, але 

без зміни їх хімічного складу: олії свиріпова 

або ріпакова з низьким вмістом ерукової 

кислоти та їх фракції: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,59

151419 Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх 

фракції, рафіновані або нерафіновані, але 

без зміни їх хімічного складу: олії свиріпова 

або ріпакова з низьким вмістом ерукової 

кислоти та їх фракції: інші:

Сумська митниця 

ДФС

Польща 1,13

151419 Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх 

фракції, рафіновані або нерафіновані, але 

без зміни їх хімічного складу: олії свиріпова 

або ріпакова з низьким вмістом ерукової 

кислоти та їх фракції: інші:

Сумська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,24

151491 Олії свиріпова, ріпакова або гірчична та їх 

фракції, рафіновані або нерафіновані, але 

без зміни їх хімічного складу: інші: олія сира:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,77

151519 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія з насіння льону та її фракції: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,10

151519 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія з насіння льону та її фракції: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 7,93

151519 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: олія з насіння льону та її фракції: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,71

151590 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 6,39

151590 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

61,87

151590 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

87,06

151590 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 26,51



151590 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 3,14

151590 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,60

151590 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 18,43

151590 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,81

151590 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,27

151590 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 26,99

151590 Інші нелеткі жири і олії рослинні (включаючи 

джоджобову олію) та їх фракції, рафіновані 

або нерафіновані, але без зміни їх хімічного 

складу: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Іспанія 5,39

151620 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: жири і олії рослинні та їх 

фракції:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Малайзія 1,86

151620 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: жири і олії рослинні та їх 

фракції:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,46

151620 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: жири і олії рослинні та їх 

фракції:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Індонезія 1,61

151620 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: жири і олії рослинні та їх 

фракції:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 1,56



151620 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: жири і олії рослинні та їх 

фракції:

Київська митниця 

ДФС

Франція 4,16

151620 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: жири і олії рослинні та їх 

фракції:

Київська митниця 

ДФС

Малайзія 1,46

151620 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: жири і олії рослинні та їх 

фракції:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 1,47

151620 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: жири і олії рослинні та їх 

фракції:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 28,99

151620 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: жири і олії рослинні та їх 

фракції:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,54

151620 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: жири і олії рослинні та їх 

фракції:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,88

151710 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: 

маргарин, за винятком рідкого маргарину:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,41

151710 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: 

маргарин, за винятком рідкого маргарину:

Одеська митниця 

ДФС

Румунія 0,65

151790 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: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Італiя 133,65



151790 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: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Таїланд 79,05

151790 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: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Швеція 2,73

151790 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: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Швеція 1,71

151790 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: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,34

151790 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: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Польща 171,43

151790 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: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Італiя 137,42

151790 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: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Італiя 188,92

151790 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: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 193,53

151790 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: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Франція 186,68

151790 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: 

інші:

Донецька митниця 

ДФС

Швеція 1,33

151790 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: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Швеція 2,24

151790 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: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Бельгія 1,39

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Литва 26,27

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,15



151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,02

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Швеція 2,08

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 6,04

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,23

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 4,04

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Малайзія 1,38

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 128,89

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 94,46

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 6,42

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 46,52

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 59,76

151790 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: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 3,09

151790 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: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

5,45

151790 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: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 18,58



151790 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: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

47,88

151790 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: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 74,53

151790 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: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 18,10

151790 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: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,66

151790 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: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 169,69

151790 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: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,96

151790 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: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 43,48

151790 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: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 116,92

151790 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: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,23

151790 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: 

інші:

Львівська митниця 

ДФС

Індонезія 3,15

151790 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: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 1,97

151790 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: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,51

151790 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: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 3,49



151800 Жири, масла і олії тваринні або рослинні та 

їх фракції, варені, окислені, зневоднені, 

сульфуровані, окислені струменем повітря, 

полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в 

інертному газі або хімічно модифіковані 

іншим способом, крім продуктів товарної 

позиції 1516; нехарчові суміші або продукти з 

тваринних або рослинних жирів, масел та 

олій або фракцій різних жирів, масел чи олій 

цієї групи, в іншому місці не зазначені:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Італiя 2,71

151800 Жири, масла і олії тваринні або рослинні та 

їх фракції, варені, окислені, зневоднені, 

сульфуровані, окислені струменем повітря, 

полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в 

інертному газі або хімічно модифіковані 

іншим способом, крім продуктів товарної 

позиції 1516; нехарчові суміші або продукти з 

тваринних або рослинних жирів, масел та 

олій або фракцій різних жирів, масел чи олій 

цієї групи, в іншому місці не зазначені:

Закарпатська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

5,89

151800 Жири, масла і олії тваринні або рослинні та 

їх фракції, варені, окислені, зневоднені, 

сульфуровані, окислені струменем повітря, 

полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в 

інертному газі або хімічно модифіковані 

іншим способом, крім продуктів товарної 

позиції 1516; нехарчові суміші або продукти з 

тваринних або рослинних жирів, масел та 

олій або фракцій різних жирів, масел чи олій 

цієї групи, в іншому місці не зазначені:

Київська митниця 

ДФС

Франція 9,59

151800 Жири, масла і олії тваринні або рослинні та 

їх фракції, варені, окислені, зневоднені, 

сульфуровані, окислені струменем повітря, 

полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в 

інертному газі або хімічно модифіковані 

іншим способом, крім продуктів товарної 

позиції 1516; нехарчові суміші або продукти з 

тваринних або рослинних жирів, масел та 

олій або фракцій різних жирів, масел чи олій 

цієї групи, в іншому місці не зазначені:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 55,00

151800 Жири, масла і олії тваринні або рослинні та 

їх фракції, варені, окислені, зневоднені, 

сульфуровані, окислені струменем повітря, 

полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в 

інертному газі або хімічно модифіковані 

іншим способом, крім продуктів товарної 

позиції 1516; нехарчові суміші або продукти з 

тваринних або рослинних жирів, масел та 

олій або фракцій різних жирів, масел чи олій 

цієї групи, в іншому місці не зазначені:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,91



151800 Жири, масла і олії тваринні або рослинні та 

їх фракції, варені, окислені, зневоднені, 

сульфуровані, окислені струменем повітря, 

полімеризовані нагріванням у вакуумі чи в 

інертному газі або хімічно модифіковані 

іншим способом, крім продуктів товарної 

позиції 1516; нехарчові суміші або продукти з 

тваринних або рослинних жирів, масел та 

олій або фракцій різних жирів, масел чи олій 

цієї групи, в іншому місці не зазначені:

Київська міська 

митниця ДФС

1,92

152190 Воски рослинні (крім тригліцеридів), віск 

бджолиний, воски інших комах і спермацет, 

рафіновані чи нерафіновані або забарвлені 

чи незабарвлені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 144,46

152200 Дегра; залишки після обробки жирових 

речовин або воску тваринного чи рослинного 

походження:

Сумська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,08

152200 Дегра; залишки після обробки жирових 

речовин або воску тваринного чи рослинного 

походження:

Сумська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,08

160100 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові 

продукти, виготовлені на основі цих виробів:

Київська митниця 

ДФС

Франція 9,84

160100 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові 

продукти, виготовлені на основі цих виробів:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 7,65

160100 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові 

продукти, виготовлені на основі цих виробів:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 10,47

160100 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові 

продукти, виготовлені на основі цих виробів:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 6,46

160100 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові 

продукти, виготовлені на основі цих виробів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

6,42

160100 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові 

продукти, виготовлені на основі цих виробів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,13

160100 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові 

продукти, виготовлені на основі цих виробів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 3,54

160100 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові 

продукти, виготовлені на основі цих виробів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,79

160100 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові 

продукти, виготовлені на основі цих виробів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,66

160100 Ковбаси та аналогічні вироби з м’яса, 

м’ясних субпродуктів чи крові; готові харчові 

продукти, виготовлені на основі цих виробів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,04

160220 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: з печінки 

будь-яких тварин:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 5,83

160220 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: з печінки 

будь-яких тварин:

Київська митниця 

ДФС

Франція 5,57



160220 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: з печінки 

будь-яких тварин:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 5,90

160220 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: з печінки 

будь-яких тварин:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 74,78

160231 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свійської 

птиці товарної позиції 0105: з індиків:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 18,48

160232 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свійської 

птиці товарної позиції 0105: з курей свійських 

(Gallus domesticus):

Київська митниця 

ДФС

Латвія 4,13

160232 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свійської 

птиці товарної позиції 0105: з курей свійських 

(Gallus domesticus):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,15

160232 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свійської 

птиці товарної позиції 0105: з курей свійських 

(Gallus domesticus):

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 3,59

160239 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свійської 

птиці товарної позиції 0105: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 17,30

160241 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

окіст і його відруби:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 7,36

160241 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

окіст і його відруби:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 9,90

160241 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

окіст і його відруби:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 13,58

160241 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

окіст і його відруби:

Київська митниця 

ДФС

Франція 9,22

160241 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

окіст і його відруби:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 8,42

160241 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

окіст і його відруби:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,93

160241 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

окіст і його відруби:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

10,53

160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 9,32

160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 15,43

160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 11,03



160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 10,17

160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 11,74

160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 4,20

160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,65

160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,05

160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,37

160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

7,67

160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,38

160249 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: із свинини: 

інші, включаючи суміші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 1,37

160250 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: з великої 

рогатої худоби:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 3,41

160290 Інші готові чи консервовані продукти з м’яса, 

м’ясних субпродуктів або крові: інші, 

включаючи готові продукти з крові будь-яких 

тварин:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 15,78

160412 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: оселедці:

Київська митниця 

ДФС

Естонія 0,58

160412 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: оселедці:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 5,07

160412 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: оселедці:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 2,74

160412 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: оселедці:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,00

160413 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: сардини, сардинела, кілька 

або шпроти:

Волинська 

митниця ДФС

Естонія 0,62



160413 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: сардини, сардинела, кілька 

або шпроти:

Житомирська 

митниця ДФС

Латвія 0,62

160413 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: сардини, сардинела, кілька 

або шпроти:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 0,61

160414 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: тунець, скіпджек, або тунець 

смугастий, і пеламіда (Sarda spp.):

Київська митниця 

ДФС

Італiя 4,33

160414 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: тунець, скіпджек, або тунець 

смугастий, і пеламіда (Sarda spp.):

Київська митниця 

ДФС

Маврикій 2,69

160414 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: тунець, скіпджек, або тунець 

смугастий, і пеламіда (Sarda spp.):

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,66

160414 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: тунець, скіпджек, або тунець 

смугастий, і пеламіда (Sarda spp.):

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,54

160415 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

риба ціла або шматками, але не 

фарширована: скумбрія:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 5,33

160419 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 7,12

160419 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,15

160419 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,67

160419 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 3,15

160419 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 3,15

160419 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша:

Одеська митниця 

ДФС

Китай 3,15

160419 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша:

Одеська митниця 

ДФС

В'єтнам 3,16

160420 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша риба готова або консервована:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 5,77



160420 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша риба готова або консервована:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,54

160420 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша риба готова або консервована:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 1,52

160420 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша риба готова або консервована:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 0,85

160420 Готова або консервована риба; ікра 

осетрових (чорна ікра) та ікра інших риб: 

інша риба готова або консервована:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 4,24

160521 Готові або консервовані ракоподібні, 

молюски та інші водяні безхребетні: 

креветки та пильчаті креветки: в 

негерметичній упаковці:

Київська митниця 

ДФС

Китай 6,79

160521 Готові або консервовані ракоподібні, 

молюски та інші водяні безхребетні: 

креветки та пильчаті креветки: в 

негерметичній упаковці:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

6,11

160540 Готові або консервовані ракоподібні, 

молюски та інші водяні безхребетні: інші 

ракоподібні:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,60

160553 Готові або консервовані ракоподібні, 

молюски та інші водяні безхребетні: 

молюски: мідії:

Київська митниця 

ДФС

Нова 

Зеландія

6,55

160553 Готові або консервовані ракоподібні, 

молюски та інші водяні безхребетні: 

молюски: мідії:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 3,08

160553 Готові або консервовані ракоподібні, 

молюски та інші водяні безхребетні: 

молюски: мідії:

Київська міська 

митниця ДФС

Чілі 3,27

160553 Готові або консервовані ракоподібні, 

молюски та інші водяні безхребетні: 

молюски: мідії:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 8,13

160553 Готові або консервовані ракоподібні, 

молюски та інші водяні безхребетні: 

молюски: мідії:

Одеська митниця 

ДФС

Чілі 3,18

160553 Готові або консервовані ракоподібні, 

молюски та інші водяні безхребетні: 

молюски: мідії:

Рівненська 

митниця ДФС

Чілі 3,15

170114 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 

буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому 

стані: цукор-сирець без додання 

ароматичних добавок або барвників: інший - - 

інший тростинний цукор:

Житомирська 

митниця ДФС

Таїланд 1,77

170114 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 

буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому 

стані: цукор-сирець без додання 

ароматичних добавок або барвників: інший - - 

інший тростинний цукор:

Житомирська 

митниця ДФС

Бразілія 1,53

170114 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 

буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому 

стані: цукор-сирець без додання 

ароматичних добавок або барвників: інший - - 

інший тростинний цукор:

Київська митниця 

ДФС

Франція 5,33

170114 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 

буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому 

стані: цукор-сирець без додання 

ароматичних добавок або барвників: інший - - 

інший тростинний цукор:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 4,09



170114 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 

буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому 

стані: цукор-сирець без додання 

ароматичних добавок або барвників: інший - - 

інший тростинний цукор:

Київська митниця 

ДФС

Філіппіни 5,31

170199 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 

буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому 

стані: інший: інші:

Київська митниця 

ДФС

3,79

170199 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 

буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому 

стані: інший: інші:

Київська митниця 

ДФС

Данія 0,70

170199 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 

буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому 

стані: інший: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція ########

170199 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 

буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому 

стані: інший: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 1,05

170199 Цукор з цукрової тростини або з цукрових 

буряків і хімічно чиста цукроза, у твердому 

стані: інший: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Німеччина 1,94

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Угорщина 0,68

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська митниця 

ДФС

Болгарія 0,68

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 0,75

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 0,33



170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,31

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська митниця 

ДФС

Китай 0,59

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 0,65

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,92

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,22

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 0,91



170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 0,61

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,18

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 3,05

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 0,68

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,48

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Львівська митниця 

ДФС

Китай 1,13



170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Одеська митниця 

ДФС

Франція 1,36

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Одеська митниця 

ДФС

Китай 0,60

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 0,50

170230 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: глюкоза та сироп з глюкози, без 

вмісту фруктози або з вмістом менш як 20 

мас. % фруктози в сухому стані:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 0,56

170240 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: глюкоза та сироп з глюкози, з 

вмістом у сухому стані не менш як 20 мас. %, 

але менш як 50 мас. % фруктози, крім 

інвертного цукру:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 0,33

170240 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: глюкоза та сироп з глюкози, з 

вмістом у сухому стані не менш як 20 мас. %, 

але менш як 50 мас. % фруктози, крім 

інвертного цукру:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,90



170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Київська митниця 

ДФС

Ірландiя 207,57

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 3,83

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 11,25

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

3,43

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Київська митниця 

ДФС

Китай 0,62

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Київська митниця 

ДФС

Коста-Ріка 8,08



170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,28

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 0,69

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,23

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 3,37

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,13

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Одеська митниця 

ДФС

Франція 1,45



170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 0,86

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,65

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 4,02

170290 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: інші, включаючи інвертний цукор та 

інші цукри і цукрові сиропи, з вмістом у 

сухому стані 50 мас. % фруктози:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 0,59

170410 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: жувальні 

гумки, у цукровій оболонці або без неї:

Вінницька митниця 

ДФС

Китай 1,37

170410 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: жувальні 

гумки, у цукровій оболонці або без неї:

Вінницька митниця 

ДФС

Туреччина 1,35

170410 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: жувальні 

гумки, у цукровій оболонці або без неї:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Туреччина 3,29

170410 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: жувальні 

гумки, у цукровій оболонці або без неї:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,64

170410 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: жувальні 

гумки, у цукровій оболонці або без неї:

Львівська митниця 

ДФС

Туреччина 1,35

170410 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: жувальні 

гумки, у цукровій оболонці або без неї:

Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 1,35



170410 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: жувальні 

гумки, у цукровій оболонці або без неї:

Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 1,35

170410 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: жувальні 

гумки, у цукровій оболонці або без неї:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 1,37

170410 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: жувальні 

гумки, у цукровій оболонці або без неї:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 1,35

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Туреччина 1,41

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Китай 1,60

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Китай 1,52

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Туреччина 3,92

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Угорщина 10,00

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 9,46

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Донецька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,08

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Індія 4,89

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ірландiя 6,47

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 2,68

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 7,02

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 26,10

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 3,90

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 8,16

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 6,12

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Румунія 10,45

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,63

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,34

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,72

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,86

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Угорщина 10,00

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 9,46

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 6,71



170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 4,07

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

2,76

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,60

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 4,37

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 3,21

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 10,08

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 25,50

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Індія 7,39

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ірландiя 5,17

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,75

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,43

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 5,05

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,33

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,67

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,58

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 2,83

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 17,22

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,36

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,01

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 10,89

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,27

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

4,49

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,65

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,92

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,56

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,59

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Туреччина 1,26

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Австрія 1,87



170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Румунія 1,05

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 1,35

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 1,25

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 1,35

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 1,35

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Польща 0,89

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Китай 1,48

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,94

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Сумська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,45

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 12,40

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Колумбія 5,40

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 1,96

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Черкаська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

12,26

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Україна 1,61

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Румунія 3,10

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 1,52

170490 Кондитерські вироби з цукру (включаючи 

білий шоколад) без вмісту какао: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 1,31

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 1,71

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 2,44

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Кот-д'Івуар 2,09

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Донецька митниця 

ДФС

Малайзія 2,45

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 3,74

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 1,85

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська митниця 

ДФС

Румунія 2,63

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська митниця 

ДФС

Малайзія 2,51

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 5,18

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська митниця 

ДФС

Кот-д'Івуар 2,04

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська митниця 

ДФС

Гана 1,58



180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,98

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,49

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,90

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

6,50

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,49

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Львівська митниця 

ДФС

Гана 2,98

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,26

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Львівська митниця 

ДФС

Малайзія 2,38

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Львівська митниця 

ДФС

Малайзія 2,78

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Львівська митниця 

ДФС

Кот-д'Івуар 3,00

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 2,05

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,69

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Одеська митниця 

ДФС

Індонезія 2,77

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Полтавська 

митниця ДФС

Малайзія 3,00

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Сумська митниця 

ДФС

Німеччина 2,62

180500 Какао-порошок, без додання цукру чи інших 

підсолоджувальних речовин:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 3,72

180610 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: какао-порошок, з доданням 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,22

180620 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші готові вироби у вигляді 

блоків, плиток чи батонів, масою понад 2 кг 

або в рідкому стані, у вигляді пасти чи 

порошку, у гранулах або іншому 

аналогічному вигляді, які містяться в 

контейнерах або в первинній упаковці, 

масою нетто понад 2 кг:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

4,30

180620 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші готові вироби у вигляді 

блоків, плиток чи батонів, масою понад 2 кг 

або в рідкому стані, у вигляді пасти чи 

порошку, у гранулах або іншому 

аналогічному вигляді, які містяться в 

контейнерах або в первинній упаковці, 

масою нетто понад 2 кг:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 2,59

180620 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші готові вироби у вигляді 

блоків, плиток чи батонів, масою понад 2 кг 

або в рідкому стані, у вигляді пасти чи 

порошку, у гранулах або іншому 

аналогічному вигляді, які містяться в 

контейнерах або в первинній упаковці, 

масою нетто понад 2 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

6,08



180620 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші готові вироби у вигляді 

блоків, плиток чи батонів, масою понад 2 кг 

або в рідкому стані, у вигляді пасти чи 

порошку, у гранулах або іншому 

аналогічному вигляді, які містяться в 

контейнерах або в первинній упаковці, 

масою нетто понад 2 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,63

180620 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші готові вироби у вигляді 

блоків, плиток чи батонів, масою понад 2 кг 

або в рідкому стані, у вигляді пасти чи 

порошку, у гранулах або іншому 

аналогічному вигляді, які містяться в 

контейнерах або в первинній упаковці, 

масою нетто понад 2 кг:

Одеська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,79

180620 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші готові вироби у вигляді 

блоків, плиток чи батонів, масою понад 2 кг 

або в рідкому стані, у вигляді пасти чи 

порошку, у гранулах або іншому 

аналогічному вигляді, які містяться в 

контейнерах або в первинній упаковці, 

масою нетто понад 2 кг:

Одеська митниця 

ДФС

Молдова 1,83

180620 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші готові вироби у вигляді 

блоків, плиток чи батонів, масою понад 2 кг 

або в рідкому стані, у вигляді пасти чи 

порошку, у гранулах або іншому 

аналогічному вигляді, які містяться в 

контейнерах або в первинній упаковці, 

масою нетто понад 2 кг:

Харківська 

митниця ДФС

Колумбія 6,15

180620 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші готові вироби у вигляді 

блоків, плиток чи батонів, масою понад 2 кг 

або в рідкому стані, у вигляді пасти чи 

порошку, у гранулах або іншому 

аналогічному вигляді, які містяться в 

контейнерах або в первинній упаковці, 

масою нетто понад 2 кг:

Чернівецька 

митниця ДФС

Румунія 3,32

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська митниця 

ДФС

Франція 7,07

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 26,56

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська митниця 

ДФС

Румунія 10,84

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 6,98

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 27,10

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

16,41

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,62



180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 25,14

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,69

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,69

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,10

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 17,97

180632 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші, у вигляді блоків, плиток 

чи батонів: без начинки:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 20,77

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Австрія 5,14

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Донецька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,94

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Донецька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,23

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 12,35

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 12,72

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 6,15

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 3,80

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 20,81

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Малайзія 31,25

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 10,20

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Румунія 1,52

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 9,74

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,20

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 12,91

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 8,21

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,00

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 33,84

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,06

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,02



180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,16

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,48

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,70

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,60

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,08

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,09

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 19,30

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,20

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,46

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

5,36

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

5,49

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 6,28

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

6,30

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Туреччина 1,84

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,23

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 1,71

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Колумбія 6,88

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,06

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 2,50

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Черкаська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

13,04

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Україна 3,05

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 2,48

180690 Шоколад та інші готові харчові продукти з 

вмістом какао: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,09



190190 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:

Вінницька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

1,97

190190 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:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,93

190190 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:

Київська митниця 

ДФС

Румунія 1,41

190190 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:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,04

190190 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:

Київська митниця 

ДФС

Франція 2,27



190190 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:

Київська митниця 

ДФС

Данія 1,27

190190 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:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 5,64

190190 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:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 2,67

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,09

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,41



190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,80

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,06

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,49

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,39

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,41



190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,82

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,36

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 2,61

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,76

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

4,00



190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,44

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,44

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1,35

190190 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:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 0,92

190190 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:

Львівська митниця 

ДФС

Австрія 5,20



190190 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:

Львівська митниця 

ДФС

Австрія 1,71

190190 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:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 6,10

190190 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:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 23,62

190190 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:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 1,27

190190 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:

Львівська митниця 

ДФС

Іспанія 7,56



190190 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:

Одеська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

9,19

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,72

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,54

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Польща 0,57

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Італiя 0,96



190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Туреччина 0,62

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 0,65

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 1,18

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,09

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 3,92



190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 1,26

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,25

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 0,55

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,90

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,17



190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,06

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,03

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,65

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,59

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 1,20



190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,86

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,77

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 0,60

190219 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, не начинені, неварені або не 

приготовлені іншим способом (лист від 

18.02.14 № 4162/7/99-99-24-02-03-17): інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 0,83

190220 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, начинені, варені або неварені, або 

приготовлені іншим способом:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,69



190220 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, начинені, варені або неварені, або 

приготовлені іншим способом:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,68

190220 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, начинені, варені або неварені, або 

приготовлені іншим способом:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 1,90

190220 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: вироби з макаронного 

тіста, начинені, варені або неварені, або 

приготовлені іншим способом:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 2,82

190230 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: інші вироби з 

макаронного тіста:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,06

190230 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: інші вироби з 

макаронного тіста:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1,13

190240 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: кускус:

Київська митниця 

ДФС

Франція 1,30

190240 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: кускус:

Київська митниця 

ДФС

Мексика 3,05



190240 Вироби з макаронного тіста варені або 

неварені, начинені (м’ясом чи іншими 

продуктами) або неначинені, або 

приготовлені іншим способом, наприклад, 

спагеті, макарони, локшина, ріжки, галушки, 

равіолі, канелоні; кускус, готовий або не 

готовий до вживання: кускус:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 1,24

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,43

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 5,92

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 1,45

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 2,47



190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 2,27

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 6,42

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 9,44

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

5,51



190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,06

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,93

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,33

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,90



190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,66

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,60

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 7,63

190410 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур або зернових продуктів:

Черкаська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

6,14



190420 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові продукти, виготовлені з 

несмажених зернових пластівців або із 

сумішей несмажених зернових пластівців із 

смаженими зерновими пластівцями чи з 

обробленими шляхом здуття зернами 

зернових культур:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,55

190420 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові продукти, виготовлені з 

несмажених зернових пластівців або із 

сумішей несмажених зернових пластівців із 

смаженими зерновими пластівцями чи з 

обробленими шляхом здуття зернами 

зернових культур:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 3,80

190420 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові продукти, виготовлені з 

несмажених зернових пластівців або із 

сумішей несмажених зернових пластівців із 

смаженими зерновими пластівцями чи з 

обробленими шляхом здуття зернами 

зернових культур:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 0,74

190420 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові продукти, виготовлені з 

несмажених зернових пластівців або із 

сумішей несмажених зернових пластівців із 

смаженими зерновими пластівцями чи з 

обробленими шляхом здуття зернами 

зернових культур:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 7,34



190420 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові продукти, виготовлені з 

несмажених зернових пластівців або із 

сумішей несмажених зернових пластівців із 

смаженими зерновими пластівцями чи з 

обробленими шляхом здуття зернами 

зернових культур:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,85

190420 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові продукти, виготовлені з 

несмажених зернових пластівців або із 

сумішей несмажених зернових пластівців із 

смаженими зерновими пластівцями чи з 

обробленими шляхом здуття зернами 

зернових культур:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,68

190420 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові продукти, виготовлені з 

несмажених зернових пластівців або із 

сумішей несмажених зернових пластівців із 

смаженими зерновими пластівцями чи з 

обробленими шляхом здуття зернами 

зернових культур:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,95

190420 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові продукти, виготовлені з 

несмажених зернових пластівців або із 

сумішей несмажених зернових пластівців із 

смаженими зерновими пластівцями чи з 

обробленими шляхом здуття зернами 

зернових культур:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,09



190420 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові продукти, виготовлені з 

несмажених зернових пластівців або із 

сумішей несмажених зернових пластівців із 

смаженими зерновими пластівцями чи з 

обробленими шляхом здуття зернами 

зернових культур:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,99

190420 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

готові харчові продукти, виготовлені з 

несмажених зернових пластівців або із 

сумішей несмажених зернових пластівців із 

смаженими зерновими пластівцями чи з 

обробленими шляхом здуття зернами 

зернових культур:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,62

190490 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 5,97

190490 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 0,60

190490 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 1,61



190490 Готові харчові вироби, одержані шляхом 

здуття або смаження зерна зернових 

культур чи зернових продуктів (наприклад 

кукурудзяні пластівці); зернові культури (крім 

кукурудзи) у вигляді зерна або пластівців, 

гранул чи оброблені іншим способом (за 

винятком борошна, крупки, крупів), 

попередньо проварені або приготовлені 

іншим способом, в іншому місці не зазначені: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,57

190520 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: 

пряники:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,14

190520 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: 

пряники:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,89

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 2,62

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 5,28

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 6,16

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,63



190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 3,06

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 2,85

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

2,30

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

9,21

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська митниця 

ДФС

Франція 5,35

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,99

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 3,78



190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 6,76

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,24

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,14

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,00

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,29

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,39

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,30



190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,78

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 1,49

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,75

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 3,31

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 3,36

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 4,88

190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Сумська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,68



190531 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

печиво солодке сухе:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,80

190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Донецька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,20

190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 3,85

190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 5,60

190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,31

190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Київська митниця 

ДФС

Польща 5,36

190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 6,50



190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 7,44

190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,51

190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 18,09

190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,69

190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,71

190532 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: печиво 

солодке сухе; вафлі та вафельні облатки: 

вафлі та вафельні облатки:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,48

190540 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: сухарі, 

грінки та аналогічні смажені вироби:

Київська митниця 

ДФС

Франція 4,74



190540 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: сухарі, 

грінки та аналогічні смажені вироби:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,85

190540 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: сухарі, 

грінки та аналогічні смажені вироби:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 2,32

190540 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: сухарі, 

грінки та аналогічні смажені вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,06

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Донецька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,69

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 3,33

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 1,79

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Швейцарія 18,44

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,74



190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 1,25

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 3,71

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 4,46

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 4,72

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 3,35

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 6,99

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,30

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,24

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,97



190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 1,41

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,05

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ісландія 8,10

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,39

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,49

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,20

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,41

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,76

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,41



190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 3,22

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,42

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,98

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 1,93

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,45

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,18

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

4,68

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

6,11

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Румунія 1,57



190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 1,37

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Італiя 2,66

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 5,17

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 5,32

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 6,11

190590 Хлібобулочні, борошняні кондитерські 

вироби, з вмістом або без вмісту какао; 

вафельні пластини, порожні капсули, 

придатні для використання у фармацевтиці, 

вафельні облатки для запечатування, 

рисовий папір та аналогічні продукти: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 2,09

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 6,06

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 6,45

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Греція 3,79

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

9,88

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,88

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,99



200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,35

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,00

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,22

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 3,26

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,20

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,00

200190 Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин, 

приготовлені або консервовані з доданням 

оцту чи оцтової кислоти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,60

200210 Томати, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти: томати цілі 

або розрізані на частини:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 0,78

200210 Томати, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти: томати цілі 

або розрізані на частини:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,29

200210 Томати, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти: томати цілі 

або розрізані на частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 0,95

200210 Томати, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти: томати цілі 

або розрізані на частини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 0,90

200290 Томати, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,00

200290 Томати, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 0,82

200290 Томати, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,58

200290 Томати, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 0,86

200290 Томати, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,01

200290 Томати, приготовлені або консервовані без 

додання оцту чи оцтової кислоти: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 1,08

200390 Гриби та трюфелі, приготовлені або 

консервовані без додання оцту чи оцтової 

кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 35,11

200390 Гриби та трюфелі, приготовлені або 

консервовані без додання оцту чи оцтової 

кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 0,65

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,79



200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 0,69

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,75

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 0,77

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,10

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Київська митниця 

ДФС

Польща 0,97

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 3,67

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

0,63

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 0,87

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,74

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,89

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 0,67

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,65

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,43

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,82



200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Львівська митниця 

ДФС

Бельгія 1,44

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Львівська митниця 

ДФС

Франція 0,75

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,22

200410 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: картопля:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,62

200490 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: інші овочі та овочеві суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,50

200490 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: інші овочі та овочеві суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 1,87

200490 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

морожені, крім продуктів товарної позиції 

2006: інші овочі та овочеві суміші:

Львівська митниця 

ДФС

Іспанія 1,32

200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,51

200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 2,71

200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 2,29

200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Київська митниця 

ДФС

Франція 5,14

200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

9,97

200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,88

200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,91



200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,23

200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 2,64

200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Одеська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,21

200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 1,23

200520 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: картопля:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,49

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 5,04

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 20,00

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Індія 3,47

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,97

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,28

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,80

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,26

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1,91

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,13



200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,96

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,06

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Індія 6,52

200599 Інші овочі, приготовлені або консервовані 

без додання оцту чи оцтової кислоти, 

незаморожені, крім продуктів товарної 

позиції 2006: інші овочі та овочеві суміші: 

інші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 1,32

200600 Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші 

частини рослин, консервовані з доданням 

цукру (глазуровані, зацукровані або 

просочені цукровим сиропом):

Київська митниця 

ДФС

Франція 4,01

200600 Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші 

частини рослин, консервовані з доданням 

цукру (глазуровані, зацукровані або 

просочені цукровим сиропом):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,29

200600 Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші 

частини рослин, консервовані з доданням 

цукру (глазуровані, зацукровані або 

просочені цукровим сиропом):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

9,68

200600 Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші 

частини рослин, консервовані з доданням 

цукру (глазуровані, зацукровані або 

просочені цукровим сиропом):

Львівська митниця 

ДФС

Таїланд 3,61

200600 Овочі, плоди, горіхи, шкірки плодів та інші 

частини рослин, консервовані з доданням 

цукру (глазуровані, зацукровані або 

просочені цукровим сиропом):

Львівська митниця 

ДФС

Італiя 1,93

200710 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: 

гомогенізовані готові продукти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 3,30

200710 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: 

гомогенізовані готові продукти:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 5,10

200710 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: 

гомогенізовані готові продукти:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

9,00



200710 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: 

гомогенізовані готові продукти:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 1,81

200710 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: 

гомогенізовані готові продукти:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,09

200710 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: 

гомогенізовані готові продукти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,10

200710 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: 

гомогенізовані готові продукти:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

35,26

200710 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: 

гомогенізовані готові продукти:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 3,84

200710 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: 

гомогенізовані готові продукти:

Одеська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

1,91

200710 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: 

гомогенізовані готові продукти:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 3,60

200710 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: 

гомогенізовані готові продукти:

Одеська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,42

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Греція 1,37



200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 14,19

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 0,86

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Польща 0,72

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Індія 1,00

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 4,04

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 42,27

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

12,40

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 1,00

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 0,94



200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,03

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,39

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,99

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

10,29

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,22

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 1,29

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,34

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 1,05

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Одеська митниця 

ДФС

Індія 0,96



200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Одеська митниця 

ДФС

Еквадор 0,98

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Одеська митниця 

ДФС

Чілі 1,00

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Одеська митниця 

ДФС

Вірменія 0,84

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Одеська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

16,37

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Сумська митниця 

ДФС

Туреччина 14,46

200799 Варення, джеми, плодові желе, мармелад, 

плодові або горіхові пюре, плодові або 

горіхові пасти, одержані шляхом теплової 

обробки, з доданням або без додання цукру 

чи інших підсолоджувальних речовин: інші: 

інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Греція 1,07

200811 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

арахіс:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Польща 2,18

200811 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

арахіс:

Закарпатська 

митниця ДФС

Аргентина 2,94



200811 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

арахіс:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

5,46

200811 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

арахіс:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,75

200811 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

арахіс:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 2,65

200819 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

інші, включаючи суміші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Туреччина 11,21

200819 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

інші, включаючи суміші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

10,66

200819 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

інші, включаючи суміші:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 10,28

200819 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

інші, включаючи суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

11,82



200819 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

інші, включаючи суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,70

200819 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

інші, включаючи суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 4,83

200819 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: 

горіхи, арахіс, або земляні горіхи, та інше 

насіння, змішане або не змішане між собою: 

інші, включаючи суміші:

Сумська митниця 

ДФС

Філіппіни 4,02

200820 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: 

ананаси:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Таїланд 1,13

200820 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: 

ананаси:

Київська митниця 

ДФС

Таїланд 0,88

200820 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: 

ананаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 0,88

200820 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: 

ананаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1,45

200820 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: 

ананаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 1,27

200820 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: 

ананаси:

Одеська митниця 

ДФС

Таїланд 1,09



200820 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: 

ананаси:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 1,45

200840 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: 

груші:

Вінницька митниця 

ДФС

Іспанія 0,82

200840 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: 

груші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,86

200840 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: 

груші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чілі 2,74

200850 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: 

абрикоси:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,61

200860 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: 

вишні та черешні:

Київська митниця 

ДФС

Франція 5,40

200860 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: 

вишні та черешні:

Київська митниця 

ДФС

Франція 4,94

200860 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: 

вишні та черешні:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,61

200870 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: 

персики, включаючи нектарини:

Вінницька митниця 

ДФС

Греція 1,22

200870 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: 

персики, включаючи нектарини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,61



200870 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: 

персики, включаючи нектарини:

Львівська митниця 

ДФС

Болгарія 1,06

200880 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: 

суниці та полуниці:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 25,32

200880 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: 

суниці та полуниці:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,00

200880 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: 

суниці та полуниці:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,61

200880 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: 

суниці та полуниці:

Сумська митниця 

ДФС

Польща 1,51

200880 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: 

суниці та полуниці:

Херсонська 

митниця ДФС

Польща 0,87

200893 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: 

журавлина (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) :

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,22

200897 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,73



200897 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,66

200897 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: суміші:

Львівська митниця 

ДФС

Іспанія 1,45

200897 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: суміші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,81

200897 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: суміші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 2,11

200897 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: суміші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чілі 2,37

200897 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: суміші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 5,12

200897 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: суміші:

Сумська митниця 

ДФС

Франція 2,15

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Еквадор 0,74



200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Іспанія 2,24

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 2,35

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Польща 0,72

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Київська митниця 

ДФС

Алжир 1,32

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

31,77

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

12,16

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 0,68

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

116,06



200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 4,40

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,50

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

4,49

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,61

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,62

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,97

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 0,67

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 5,47



200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чілі 2,26

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 1,68

200899 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: інші, 

включаючи суміші, за винятком тих, які 

включаються до підпозиції 2008 19: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Еквадор 0,68

200911 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: заморожений:

Київська митниця 

ДФС

Бразілія 1,91

200911 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: заморожений:

Київська митниця 

ДФС

Бразілія 3,14

200911 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: заморожений:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,78

200911 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: заморожений:

Одеська митниця 

ДФС

Бразілія 2,92

200912 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: незаморожений, 

з числом Брікса не більш як 20:

Київська митниця 

ДФС

Греція 1,52

200912 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: незаморожений, 

з числом Брікса не більш як 20:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,22



200912 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: незаморожений, 

з числом Брікса не більш як 20:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,83

200919 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: інший:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,89

200919 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: інший:

Київська митниця 

ДФС

Франція 1,27

200919 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: інший:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бразілія 2,04

200919 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: інший:

Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,08

200919 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік апельсиновий: інший:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бразілія 2,07

200929 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік грейпфрутів (включаючи сік 

помело): інший:

Київська митниця 

ДФС

Куба 3,42

200929 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік грейпфрутів (включаючи сік 

помело): інший:

Миколаївська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,65

200931 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: соки інших цитрусових: з числом 

Брікса не більш як 20:

Київська митниця 

ДФС

Греція 1,52

200931 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: соки інших цитрусових: з числом 

Брікса не більш як 20:

Київська митниця 

ДФС

Франція 1,10



200931 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: соки інших цитрусових: з числом 

Брікса не більш як 20:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,66

200931 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: соки інших цитрусових: з числом 

Брікса не більш як 20:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,64

200939 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: соки інших цитрусових: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ірландiя 7,87

200939 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: соки інших цитрусових: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 5,31

200939 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: соки інших цитрусових: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 5,61

200939 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: соки інших цитрусових: інші:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

5,62

200939 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: соки інших цитрусових: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,05

200939 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: соки інших цитрусових: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Ізраїль 2,25

200939 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: соки інших цитрусових: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 4,51

200941 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік ананасовий: з числом Брікса не 

більш як 20:

Київська митниця 

ДФС

Франція 7,88



200949 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік ананасовий: інший:

Київська митниця 

ДФС

Коста-Ріка 3,59

200949 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік ананасовий: інший:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,83

200949 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік ананасовий: інший:

Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,15

200949 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік ананасовий: інший:

Миколаївська 

митниця ДФС

Таїланд 2,75

200950 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік томатний:

Київська митниця 

ДФС

Франція 4,35

200961 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік виноградний (включаючи 

виноградне сусло): з числом Брікса не більш 

як 30:

Київська митниця 

ДФС

Франція 3,50

200969 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік виноградний (включаючи 

виноградне сусло): інший:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,56

200969 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік виноградний (включаючи 

виноградне сусло): інший:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 1,40

200969 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік виноградний (включаючи 

виноградне сусло): інший:

Одеська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,32

200971 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік яблучний: з числом Брікса не 

більш як 20:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,28



200971 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік яблучний: з числом Брікса не 

більш як 20:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,71

200971 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік яблучний: з числом Брікса не 

більш як 20:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 1,02

200971 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік яблучний: з числом Брікса не 

більш як 20:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 1,72

200971 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік яблучний: з числом Брікса не 

більш як 20:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,86

200971 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік яблучний: з числом Брікса не 

більш як 20:

Одеська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,82

200971 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік яблучний: з числом Брікса не 

більш як 20:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,89

200979 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік яблучний: інший:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 1,34

200979 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік яблучний: інший:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,97

200979 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік яблучний: інший:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,36

200981 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: з журавлини (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):

Київська митниця 

ДФС

Канада 11,64



200981 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: з журавлини (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):

Київська митниця 

ДФС

Канада 5,17

200981 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: з журавлини (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):

Київська міська 

митниця ДФС

Чілі 6,04

200981 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: з журавлини (Vaccinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):

Миколаївська 

митниця ДФС

Чілі 6,55

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Вінницька митниця 

ДФС

Польща 3,76

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Вінницька митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

26,36

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 2,44

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Київська митниця 

ДФС

Польща 8,01

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 3,10



200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Київська митниця 

ДФС

Вірменія 1,51

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Київська митниця 

ДФС

Коста-Ріка 3,92

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Київська митниця 

ДФС

Ірландiя 4,59

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,14

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,86

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 0,97

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Миколаївська 

митниця ДФС

Австрія 5,95

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,73

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 2,41



200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Одеська митниця 

ДФС

Польща 2,56

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,89

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Херсонська 

митниця ДФС

Польща 1,48

200989 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: сік з будь-яких інших плодів або 

овочів: інший:

Херсонська 

митниця ДФС

Іспанія 1,05

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 2,05

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 2,59

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Київська митниця 

ДФС

Ірландiя 14,46

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,95

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Київська митниця 

ДФС

Греція 1,52

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,42



200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,16

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,76

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 1,11

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,42

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,82

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,64

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,74

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Одеська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,84

200990 Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) 

або соки овочеві, незброджені та без 

додання спирту, з доданням або без 

додання цукру чи інших підсолоджувальних 

речовин: суміші соків:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,89

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Вінницька митниця 

ДФС

Німеччина 11,30



210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Волинська 

митниця ДФС

Еквадор 4,63

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Індія 8,57

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 10,93

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська митниця 

ДФС

Франція 6,50

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська митниця 

ДФС

Еквадор 3,60



210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

7,15

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 62,88

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 42,40

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,32

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 5,46



210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 4,52

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 21,07

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,65

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 4,12

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,00



210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,94

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Колумбія 12,60

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,12

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 5,16

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

19,16



210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

4,65

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 3,85

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 3,65

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 3,65

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Львівська митниця 

ДФС

В'єтнам 8,76



210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Львівська митниця 

ДФС

Франція 12,88

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Одеська митниця 

ДФС

Бразілія 6,68

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Одеська митниця 

ДФС

В'єтнам 3,60

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Сумська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

8,95

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,60



210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 10,32

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Черкаська митниця 

ДФС

Бразілія 7,50

210111 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

екстракти, есенції та концентрати:

Черкаська митниця 

ДФС

Індія 8,00

210112 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави:

Київська митниця 

ДФС

Малайзія 37,74

210112 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,33



210112 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,25

210112 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,91

210112 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 32,62

210112 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,30

210112 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави:

Львівська митниця 

ДФС

Швейцарія 20,85



210112 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави:

Львівська митниця 

ДФС

Угорщина 2,41

210112 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: 

екстракти, есенції та концентрати кави і 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави: 

готові продукти на основі цих екстрактів, 

есенцій і концентратів або на основі кави:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 3,97

210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 259,12

210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Київська митниця 

ДФС

Ірландiя 13,20

210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 52,64



210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,96

210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

112,50

210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 31,65

210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 28,49

210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,51



210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,17

210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,95

210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Миколаївська 

митниця ДФС

Ірландiя 24,86

210120 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: 

екстракти, есенції та концентрати чаю чи 

мате, або парагвайського чаю, і готові 

продукти на їх основі або на основі чаю чи 

мате, або парагвайського чаю:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 1,27

210130 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: 

смажений цикорій та інші смажені замінники 

кави і екстракти, есенції та їх концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 3,18

210130 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: 

смажений цикорій та інші смажені замінники 

кави і екстракти, есенції та їх концентрати:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,20



210130 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: 

смажений цикорій та інші смажені замінники 

кави і екстракти, есенції та їх концентрати:

Львівська митниця 

ДФС

Індія 0,65

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська митниця 

ДФС

Данія 15,75

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська митниця 

ДФС

Данія 23,34

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська митниця 

ДФС

Данія 27,06

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська митниця 

ДФС

Канада 11,45

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 6,42

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 31,24

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 16 219,00

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 17,41

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

13,44

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,38

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,08

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,02



210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 70,63

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 699,28

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,22

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 21,31

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 15,60

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 23,31

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 21,31

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 70,37

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Одеська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

22,84

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 15,22

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Одеська митниця 

ДФС

Франція 20,98

210210 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі активні:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 26,47

210220 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі неактивні; інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,18



210220 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі неактивні; інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми:

Київська митниця 

ДФС

Бразілія 2,97

210220 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі неактивні; інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

13,52

210220 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі неактивні; інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 126,72

210220 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі неактивні; інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 13,09

210220 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі неактивні; інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 6,48

210220 Дріжджі (активні чи неактивні); інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми (крім вакцин 

товарної позиції 3002); готові пекарські 

порошки: дріжджі неактивні; інші мертві 

одноклітинні мікроорганізми:

Одеська митниця 

ДФС

Франція 20,04

210330 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: порошок 

гірчиці та готова гірчиця:

Київська митниця 

ДФС

Франція 3,05

210330 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: порошок 

гірчиці та готова гірчиця:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,40

210330 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: порошок 

гірчиці та готова гірчиця:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,03

210330 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: порошок 

гірчиці та готова гірчиця:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,31

210330 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: порошок 

гірчиці та готова гірчиця:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,82

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 9,80

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,91



210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

4,13

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 9,39

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,14

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Польща 1,35

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

5,69

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,24

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сербія 2,18

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 3,36

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 17,69

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 5,85

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 9,58

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Латвія 2,59

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 3,65

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,32

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Швейцарія 14,89

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 6,36

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

2,34

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

9,91



210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

51,82

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 3,25

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 33,64

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 2,65

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 3,59

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 9,94

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 43,45

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 5,75

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Угорщина 4,54

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 4,99

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,41

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,53

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,25

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 6,78

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,17

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,95

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,74

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 5,61



210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 7,30

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 5,69

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

7,33

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,89

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,25

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

5,62

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,92

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 2,14

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 5,96

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 8,53

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 5,19

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,05

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,05

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 6,59

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 5,05

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,58

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,07

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Австрія 5,81



210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Австрія 6,52

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

3,92

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 4,06

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Угорщина 3,40

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 1,88

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,00

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,61

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 4,76

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

4,80

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 5,75

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 17,77

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 5,05

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 3,28

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 5,01

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Черкаська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,98

210390 Продукти для приготування соусів і готові 

соуси; смакові добавки та приправи змішані; 

порошок гірчиці та готова гірчиця: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 4,53

210500 Морозиво та інші види харчового льоду, що 

містять або не містять какао:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 7,84

210500 Морозиво та інші види харчового льоду, що 

містять або не містять какао:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,26

210500 Морозиво та інші види харчового льоду, що 

містять або не містять какао:

Чернівецька 

митниця ДФС

Румунія 3,44



210610 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: білкові концентрати та 

текстуровані білкові речовини:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,76

210610 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: білкові концентрати та 

текстуровані білкові речовини:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,99

210610 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: білкові концентрати та 

текстуровані білкові речовини:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,11

210610 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: білкові концентрати та 

текстуровані білкові речовини:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,75

210610 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: білкові концентрати та 

текстуровані білкові речовини:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 3,87

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 3,01

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,32

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 5,24

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Франція 27,37

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Франція 349,15

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 37,31

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 24,09

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 4,77

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 138,96

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Угорщина 75,12

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Індія 54,20

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Італiя 518,24

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Марокко 34,71

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Нідерланди 50,00

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Польща 108,70

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Словенія 39,92

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Словенія 48,98

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Іспанія 204,69

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Іспанія 95,72

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Швейцарія 32,89



210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Таїланд 124,99

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

57,14

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,55

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

62,44

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Бельгія 183,39

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Фінляндія 15,12

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,65

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Кіпр 111,35

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Китай 70,16

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Франція 113,54

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Донецька митниця 

ДФС

Іспанія 7,76

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 3,63

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 5,76

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 1,19

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Італiя 1,11

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Франція 37,44

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 78,13

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 5,40

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 1,87

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 220,30

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 171,50

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 352,88

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Угорщина 74,39

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Індія 10,19

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ірландiя 16,56

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 70,33

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 52,78

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,89



210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 11,74

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 251,18

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

154,20

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Литва 23,51

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 354,69

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 50,00

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 115,90

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Норвегія 21,01

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Пакистан 56,83

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 76,25

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 42,87

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Румунія 3,23

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сан-Марино 39,80

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Словаччина 1,05

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Словенія 37,86

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 268,19

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 221,95

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Швеція 110,93

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Швейцарія 25,68

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Швейцарія 326,39

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Таїланд 134,62

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 7,20

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 19,95

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Туреччина 40,01

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

72,19

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

63,81

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,08

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,68



210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,23

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,52

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,87

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,83

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

723,55

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

246,20

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 62,45

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 7,17

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 22,33

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 7,45

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 163,21

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

24,71

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

31,81

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,58

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

5,76

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,36

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Болгарія 2,13

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Шрі-Ланка 17,72

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 267,91

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 64,58

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 29,87

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 150,85

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

49,17

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Данія 222,44

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Данія 6,55

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Фінляндія 15,27

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 11,26

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 6,17



210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 78,66

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 24,02

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

10,21

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

256,03

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

59,55

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

4,42

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

6,34

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

14,01

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 126,50

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 66,98

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 194,42

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,11

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,82

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,60

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 3,50

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 2,82

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,31

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,17

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 118,53

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,27

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,09

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,95

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,94

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,57

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,36

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 25,83

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 55,99

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 474,00



210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 6,07

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 171,04

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 83,33

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 40,16

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,97

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,49

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 43,79

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 2,21

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 20,00

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,61

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 61,23

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,80

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,04

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 16,17

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 23,69

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

36,35

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,88

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,79

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 0,97

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 5,79

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 26,92

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,24

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 8,53

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 104,66

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 40,79

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 2,34

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 5,39

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Єгипет 179,39



210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Єгипет 97,56

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

75,92

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,11

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,43

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

125,97

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

307,36

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,66

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,43

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

166,97

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

31,50

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

71,22

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 12,08

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 3,96

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 95,05

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 8,85

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Австрія 8,03

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

7,74

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Китай 19,84

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

0,19

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Словенія 4,27

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 9,06

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 3,22

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Румунія 0,94

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Італiя 1,74

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Угорщина 7,27

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Ірландiя 20,25

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 50,16

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,47



210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Ірландiя 1,46

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

36,67

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,07

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Франція 19,38

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,11

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Індія 12,49

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Малайзія 1,71

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Таїланд 2,62

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Німеччина 7,41

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Сумська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

7,38

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Сумська митниця 

ДФС

Німеччина 6,32

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 5,09

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 3,70

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 13,06

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 3,50

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,45

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,88

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 30,71

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 140,00

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 4,64

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 8,89

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 9,47

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

214,81

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Латвія 2,33

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 1,74

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Черкаська митниця 

ДФС

Малайзія 1,80

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Черкаська митниця 

ДФС

Польща 1,85

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Черкаська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,89



210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 4,17

210690 Харчові продукти, в іншому місці не 

зазначені: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Литва 1,08

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,16

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 0,54

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Київська митниця 

ДФС

Литва 0,18

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Київська міська 

митниця ДФС

Азербайджан 0,44

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 0,80

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 0,62

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,20

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 0,53

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,25

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Одеська митниця 

ДФС

Словенія 0,64



220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Одеська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,14

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Одеська митниця 

ДФС

Болгарія 0,17

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Одеська митниця 

ДФС

Грузія 0,58

220110 Води, включаючи природні або штучні 

мінеральні, газовані, без додання цукру чи 

інших підсолоджувальних або 

ароматизувальних речовин; лід та сніг: води 

мінеральні та газовані:

Херсонська 

митниця ДФС

Україна 0,09

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Іспанія 12,60

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Греція 22,56

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 2,32

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська митниця 

ДФС

Вірменія 0,84

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 3,83

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,93

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 18,68



220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

4,18

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,49

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,81

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,91

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,94

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1,20

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,84

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,13

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,54

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 1,14

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,87



220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,96

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Бельгія 1,63

220290 Води, включаючи мінеральні та газовані, з 

доданням цукру чи інших підсолоджувальних 

або ароматизувальних речовин, інші 

безалкогольні напої, крім фруктових або 

овочевих соків товарної позиції 2009: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

0,75

220300 Пиво із солоду (солодове): Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 0,75

220300 Пиво із солоду (солодове): Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,19

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

1,58

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська митниця 

ДФС

Вірменія 0,68

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

0,76

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська митниця 

ДФС

Німеччина 0,61

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська митниця 

ДФС

Італiя 3,99

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Литва 0,73

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Литва 87,58

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,69

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,77

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,75

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

0,55

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

38,49

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,83

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,72

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,73

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,52

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,43

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,43



220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

23,32

220300 Пиво із солоду (солодове): Київська міська 

митниця ДФС

22,27

220300 Пиво із солоду (солодове): Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 1,15

220300 Пиво із солоду (солодове): Львівська митниця 

ДФС

Франція 0,65

220300 Пиво із солоду (солодове): Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 0,89

220300 Пиво із солоду (солодове): Одеська митниця 

ДФС

Туреччина 0,69

220300 Пиво із солоду (солодове): Одеська митниця 

ДФС

Молдова 0,33

220300 Пиво із солоду (солодове): Одеська митниця 

ДФС

Німеччина 0,59

220300 Пиво із солоду (солодове): Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,50

220300 Пиво із солоду (солодове): Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,48

220300 Пиво із солоду (солодове): Херсонська 

митниця ДФС

Україна 0,14

220300 Пиво із солоду (солодове): Чернігівська 

митниця ДФС

Мексика 0,89

220300 Пиво із солоду (солодове): Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,90

220300 Пиво із солоду (солодове): Чернігівська 

митниця ДФС

Бельгія 1,34

220300 Пиво із солоду (солодове): Чернігівська 

митниця ДФС

1,07

220300 Пиво із солоду (солодове): Чернігівська 

митниця ДФС

1,34

220300 Пиво із солоду (солодове): Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,48

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Грузія 1,47

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 2,84

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 2,32

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Київська митниця 

ДФС

Грузія 1,14

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Київська митниця 

ДФС

Франція 36,57

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 2,51

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,91



220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,53

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,27

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 6,86

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 6,83

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Одеська митниця 

ДФС

Франція 37,19

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Одеська митниця 

ДФС

Франція 1,79

220410 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: вина ігристі:

Одеська митниця 

ДФС

Молдова 0,93

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Португалія 1,36

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Італiя 1,23

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 2,39

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 2,14

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 2,85



220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 1,99

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Франція 15,04

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,69

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,09

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 1,48

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,15

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

2,92

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 3,42

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

6,28



220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

3,14

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,73

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,47

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,09

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 2,99

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 8,84

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Молдова 1,16

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Португалія 1,47

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Італiя 2,26



220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Грузія 1,90

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Запорізька 

митниця ДФС

Австралія 1,35

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Запорізька 

митниця ДФС

Аргентина 1,40

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 2,84

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Запорізька 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

2,99

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Запорізька 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,27

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,68

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Запорізька 

митниця ДФС

Чілі 1,29

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Ізраїль 4,72



220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 509,15

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,15

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 2,62

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 5,29

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,84

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Молдова 1,04

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Грузія 1,59

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Франція 1,99

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Чілі 99,53



220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Чілі 3,46

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Австралія 2,01

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,83

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

58,33

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,87

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 2,04

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Нова 

Зеландія

3,59

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Нова 

Зеландія

6,99

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська митниця 

ДФС

Португалія 11,52



220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

2,10

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

3,34

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 1,87

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,98

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,34

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 2,92

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Чілі 2,48

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Чілі 1,31

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Чілі 1,81



220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,38

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,69

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,72

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Грузія 1,79

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,65

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 0,91

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

5,26

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,03

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,15



220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чілі 12,53

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Одеська митниця 

ДФС

Франція 1,73

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Одеська митниця 

ДФС

Іспанія 1,16

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Одеська митниця 

ДФС

Молдова 0,81

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 4,61

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 8,09

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Одеська митниця 

ДФС

Грузія 2,15

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Черкаська митниця 

ДФС

Іспанія 1,26

220421 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: у посудинах місткістю 2 л 

або менше:

Черкаська митниця 

ДФС

Франція 2,54



220429 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Україна 0,31

220429 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 29,59

220429 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: інші:

Київська митниця 

ДФС

Грузія 6,09

220429 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: інші:

Київська митниця 

ДФС

Чілі 16,86

220429 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,22

220429 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,72

220429 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чілі 0,92

220429 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Молдова 0,42

220429 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Грузія 1,10

220429 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Молдова 0,63

220429 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інші вина; виноградне 

сусло, бродіння якого зупинене шляхом 

додання спирту: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Грузія 1,00



220430 Вина виноградні, включаючи вина кріплені; 

сусло виноградне, крім того, що включено до 

товарної позиції 2009: інше виноградне 

сусло:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,26

220510 Вермут та інше вино виноградне, з доданням 

рослинних або ароматичних екстрактів: у 

посудинах місткістю 2 л або менше:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Іспанія 0,82

220510 Вермут та інше вино виноградне, з доданням 

рослинних або ароматичних екстрактів: у 

посудинах місткістю 2 л або менше:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 0,86

220510 Вермут та інше вино виноградне, з доданням 

рослинних або ароматичних екстрактів: у 

посудинах місткістю 2 л або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,49

220510 Вермут та інше вино виноградне, з доданням 

рослинних або ароматичних екстрактів: у 

посудинах місткістю 2 л або менше:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,84

220600 Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі 

(грушевий напій), напій медовий); суміші із 

зброджених напоїв та суміші зброджених 

напоїв з безалкогольними напоями, в іншому 

місці не зазначені:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Італiя 1,77

220600 Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі 

(грушевий напій), напій медовий); суміші із 

зброджених напоїв та суміші зброджених 

напоїв з безалкогольними напоями, в іншому 

місці не зазначені:

Київська митниця 

ДФС

Вірменія 1,61

220600 Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі 

(грушевий напій), напій медовий); суміші із 

зброджених напоїв та суміші зброджених 

напоїв з безалкогольними напоями, в іншому 

місці не зазначені:

Київська митниця 

ДФС

Франція 4,44

220600 Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі 

(грушевий напій), напій медовий); суміші із 

зброджених напоїв та суміші зброджених 

напоїв з безалкогольними напоями, в іншому 

місці не зазначені:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,90

220600 Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі 

(грушевий напій), напій медовий); суміші із 

зброджених напоїв та суміші зброджених 

напоїв з безалкогольними напоями, в іншому 

місці не зазначені:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,04

220600 Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі 

(грушевий напій), напій медовий); суміші із 

зброджених напоїв та суміші зброджених 

напоїв з безалкогольними напоями, в іншому 

місці не зазначені:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,98

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Київська митниця 

ДФС

Вірменія 3,91



220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,68

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 12,30

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Київська митниця 

ДФС

Грузія 2,19

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Київська митниця 

ДФС

Франція 27,21

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 2,90

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Київська міська 

митниця ДФС

Грузія 2,22

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,67

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Миколаївська 

митниця ДФС

Молдова 2,41



220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Одеська митниця 

ДФС

Молдова 2,04

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Одеська митниця 

ДФС

Грузія 2,36

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Одеська митниця 

ДФС

Грузія 2,25

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Одеська митниця 

ДФС

Франція 5,66

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Одеська митниця 

ДФС

Молдова 2,35

220820 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: спиртові дистиляти 

та спиртні напої, одержані шляхом 

перегонки виноградного вина або вичавок 

винограду:

Тернопільська 

митниця ДФС

Молдова 2,59

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,94

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,33



220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,59

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 2,71

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Київська митниця 

ДФС

Ірландiя 4,47

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Київська митниця 

ДФС

Ірландiя 58,83

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

4,28

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

7,30

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

5,52

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

6,25

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,50

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,65

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,58



220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,86

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,35

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Одеська митниця 

ДФС

Канада 7,70

220830 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: віскі:

Одеська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,73

220840 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: ром та інші спиртові 

дистиляти та спиртні напої, одержані 

шляхом перегонки зброджених продуктів з 

цукрової тростини:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 1,41

220840 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: ром та інші спиртові 

дистиляти та спиртні напої, одержані 

шляхом перегонки зброджених продуктів з 

цукрової тростини:

Київська митниця 

ДФС

Куба 3,51

220840 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: ром та інші спиртові 

дистиляти та спиртні напої, одержані 

шляхом перегонки зброджених продуктів з 

цукрової тростини:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

8,33

220840 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: ром та інші спиртові 

дистиляти та спиртні напої, одержані 

шляхом перегонки зброджених продуктів з 

цукрової тростини:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,30

220840 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: ром та інші спиртові 

дистиляти та спиртні напої, одержані 

шляхом перегонки зброджених продуктів з 

цукрової тростини:

Київська митниця 

ДФС

Домініканська 

Республіка

1,12



220840 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: ром та інші спиртові 

дистиляти та спиртні напої, одержані 

шляхом перегонки зброджених продуктів з 

цукрової тростини:

Київська митниця 

ДФС

Гватемала 87,51

220840 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: ром та інші спиртові 

дистиляти та спиртні напої, одержані 

шляхом перегонки зброджених продуктів з 

цукрової тростини:

Київська міська 

митниця ДФС

Маврикій 22,85

220850 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: джин та ялівцева 

настоянка:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,59

220850 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: джин та ялівцева 

настоянка:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

2,29

220850 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: джин та ялівцева 

настоянка:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,23

220850 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: джин та ялівцева 

настоянка:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 0,85

220850 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: джин та ялівцева 

настоянка:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 23,88

220860 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: горілка:

Київська митниця 

ДФС

Польща 0,72

220860 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: горілка:

Київська митниця 

ДФС

Швеція 1,10

220860 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: горілка:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 1,52



220860 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: горілка:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,63

220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 3,34

220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 1,99

220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська митниця 

ДФС

Франція 7,64

220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

1,87

220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,57

220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 4,67

220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

5,89

220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,36

220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 24,14

220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,21



220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 5,02

220870 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: лікери і солодкі 

наливки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,50

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Мексика 2,58

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 1,55

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 2,82

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 3,64

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 4,97

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 2,07

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська митниця 

ДФС

Франція 21,57

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,58

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

1,63



220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

7,61

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська митниця 

ДФС

Швеція 1,08

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 0,74

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська митниця 

ДФС

Мексика 4,15

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,14

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,73

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Грузія 2,08

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 6,28

220890 Спирт етиловий неденатурований з 

концентрацією спирту менш як 80 об.%; 

спиртові дистиляти та спиртні напої, 

одержані шляхом перегонки, лікери та інші 

напої, що містять спирт: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,64

220900 Оцет харчовий та його замінники, одержані з 

оцтової кислоти:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 3,61

220900 Оцет харчовий та його замінники, одержані з 

оцтової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 2,69

220900 Оцет харчовий та його замінники, одержані з 

оцтової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,89

220900 Оцет харчовий та його замінники, одержані з 

оцтової кислоти:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 33,04

220900 Оцет харчовий та його замінники, одержані з 

оцтової кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,65



220900 Оцет харчовий та його замінники, одержані з 

оцтової кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,97

220900 Оцет харчовий та його замінники, одержані з 

оцтової кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,65

220900 Оцет харчовий та його замінники, одержані з 

оцтової кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,13

220900 Оцет харчовий та його замінники, одержані з 

оцтової кислоти:

Львівська митниця 

ДФС

Іспанія 2,45

220900 Оцет харчовий та його замінники, одержані з 

оцтової кислоти:

Львівська митниця 

ДФС

Італiя 2,22

230230 Висівки, кормове борошно та інші відходи та 

залишки від просіювання, помелу або інших 

способів обробки зерна зернових чи бобових 

культур, гранульовані чи негранульовані: 

пшеничні:

Київська митниця 

ДФС

Литва 1,99

230230 Висівки, кормове борошно та інші відходи та 

залишки від просіювання, помелу або інших 

способів обробки зерна зернових чи бобових 

культур, гранульовані чи негранульовані: 

пшеничні:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,04

230230 Висівки, кормове борошно та інші відходи та 

залишки від просіювання, помелу або інших 

способів обробки зерна зернових чи бобових 

культур, гранульовані чи негранульовані: 

пшеничні:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,18

230240 Висівки, кормове борошно та інші відходи та 

залишки від просіювання, помелу або інших 

способів обробки зерна зернових чи бобових 

культур, гранульовані чи негранульовані: 

інших зернових:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,18

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Вінницька митниця 

ДФС

Німеччина 1,13

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,46

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 0,96

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Угорщина 0,72

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська митниця 

ДФС

Франція 1,77

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 2,49

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська митниця 

ДФС

Угорщина 0,86

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 1,33



230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська митниця 

ДФС

Литва 1,25

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська митниця 

ДФС

Польща 1,20

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,28

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 2,19

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 1,99

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,09

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,71

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,93

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 0,70

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,51

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,39

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Львівська митниця 

ДФС

Італiя 2,05

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Львівська митниця 

ДФС

Франція 2,15

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Львівська митниця 

ДФС

Угорщина 1,14

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,74

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,97

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Львівська митниця 

ДФС

Австрія 0,64

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Одеська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,52



230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Одеська митниця 

ДФС

Нідерланди 2,97

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Харківська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,99

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Харківська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,96

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,80

230910 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: корм для собак або котів, 

розфасований для роздрібної торгівлі:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,63

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Китай 0,84

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Нідерланди 1,06

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Польща 2,90

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,46

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Вінницька митниця 

ДФС

Бельгія 2,09

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сербія 0,95

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,95

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Норвегія 1,56

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,50

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,99

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Данія 4,96

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Данія 8,56

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Франція 1,41

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 3,73

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 20,92

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Німеччина 3,74

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Іспанія 0,92

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Данія 1,05

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1,17

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Нідерланди 2,87



230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Нідерланди 1,57

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 5,39

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 20,61

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 14,23

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,87

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,12

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Івано-Франківська 

митниця ДФС

Данія 1,94

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

3,19

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 0,83

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Китай 1,03

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Болгарія 3,76

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

0,75

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,17

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Бельгія 1,43

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Австрія 3,10

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Польща 2,23

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Іспанія 2,06

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Індонезія 0,77

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Ірландiя 6,99

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,87

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Італiя 6,93

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Угорщина 1,25

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська митниця 

ДФС

Німеччина 2,60

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 3,57

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 15,22

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,84

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,59

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,87



230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,78

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,02

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,11

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,47

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,52

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 0,80

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,02

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,96

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,40

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

3,20

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 1,40

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Нідерланди 0,90

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Угорщина 1,30

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Німеччина 1,06

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Франція 1,16

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Данія 0,92

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,02

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,65

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Бразілія 0,93

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Бельгія 1,54

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Львівська митниця 

ДФС

Литва 2,74

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

3,16

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Нідерланди 1,00

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Франція 1,70

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Одеська митниця 

ДФС

Китай 0,73

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

2,96

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,06

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 1,86



230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 1,16

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 20,05

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 14,14

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Сумська митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,00

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,51

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейський 

союз (ЄС)

1,02

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 1,09

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Черкаська митниця 

ДФС

Китай 0,83

230990 Продукти, що використовуються для годівлі 

тварин: інші:

Черкаська митниця 

ДФС

Польща 2,47

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Одеська митниця 

ДФС

Пакистан 2,31

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Греція 9,98

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

6,97

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 8,44

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Таїланд 4,86

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Болгарія 7,30

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Греція 7,12

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,99

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Греція 8,86

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

4,55

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 7,94

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Ліван 5,68

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Чернігівська 

митниця ДФС

Узбекистан 4,37

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Чернігівська 

митниця ДФС

Туреччина 12,45

240110 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з невідділеною середньою жилкою:

Чернігівська 

митниця ДФС

Болгарія 10,75

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 22,34



240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Київська міська 

митниця ДФС

Малаві 38,00

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Львівська митниця 

ДФС

Зімбабве 5,94

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Львівська митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,90

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Львівська митниця 

ДФС

Зімбабве 5,97

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Львівська митниця 

ДФС

Польща 4,56

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Львівська митниця 

ДФС

Малаві 7,56

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Львівська митниця 

ДФС

Аргентина 7,51

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Одеська митниця 

ДФС

Китай 5,41

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Одеська митниця 

ДФС

Італiя 3,92

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Одеська митниця 

ДФС

Бразілія 5,56

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Об'єднана 

Республіка 

Танзанія

7,88

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Замбія 8,21

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,93

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Таїланд 9,10

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Зімбабве 8,79

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Сербія 6,61

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Мозамбік 6,29

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Малаві 7,08



240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Індія 6,06

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 9,23

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 7,81

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Бразілія 6,96

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Полтавська 

митниця ДФС

Бангладеш 7,05

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Малаві 5,11

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Мозамбік 4,31

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 4,08

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Об'єднана 

Республіка 

Танзанія

6,13

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,33

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Аргентина 6,03

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Бангладеш 3,61

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 6,38

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Уганда 6,00

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 4,17

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Чернігівська 

митниця ДФС

Індія 5,38

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Чернігівська 

митниця ДФС

Індія 5,30

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Чернігівська 

митниця ДФС

Мозамбік 6,21



240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Чернігівська 

митниця ДФС

Гватемала 8,16

240120 Тютюнова сировина; тютюнові відходи: 

тютюн з частково або повністю відділеною 

середньою жилкою:

Чернігівська 

митниця ДФС

Бразілія 7,20

240220 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном 

або його замінниками: сигарети, цигарки з 

вмістом тютюну:

Дніпропетровська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,41

240220 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном 

або його замінниками: сигарети, цигарки з 

вмістом тютюну:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 49,76

240220 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном 

або його замінниками: сигарети, цигарки з 

вмістом тютюну:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 24,54

240220 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном 

або його замінниками: сигарети, цигарки з 

вмістом тютюну:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,55

240220 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном 

або його замінниками: сигарети, цигарки з 

вмістом тютюну:

Київська міська 

митниця ДФС

116,00

240220 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном 

або його замінниками: сигарети, цигарки з 

вмістом тютюну:

Одеська митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

18,21

240220 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном 

або його замінниками: сигарети, цигарки з 

вмістом тютюну:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 31,43

240220 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном 

або його замінниками: сигарети, цигарки з 

вмістом тютюну:

Харківська 

митниця ДФС

Казахстан 8,12

240220 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном 

або його замінниками: сигарети, цигарки з 

вмістом тютюну:

Харківська 

митниця ДФС

Сербія 8,23

240220 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном 

або його замінниками: сигарети, цигарки з 

вмістом тютюну:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 68,25

240220 Сигари, сигари з відрізаними кінцями, 

сигарили та сигарети, цигарки, з тютюном 

або його замінниками: сигарети, цигарки з 

вмістом тютюну:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

60,39

240319 Інший тютюн промислового виробництва та 

замінники тютюну промислового 

виробництва; "гомогенізований" або 

"відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та 

есенції: тютюн для куріння, з вмістом або 

без вмісту замінників тютюну у будь-якій 

пропорції: інший:

Полтавська 

митниця ДФС

Румунія 11,74



240319 Інший тютюн промислового виробництва та 

замінники тютюну промислового 

виробництва; "гомогенізований" або 

"відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та 

есенції: тютюн для куріння, з вмістом або 

без вмісту замінників тютюну у будь-якій 

пропорції: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Україна 11,77

240399 Інший тютюн промислового виробництва та 

замінники тютюну промислового 

виробництва; "гомогенізований" або 

"відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та 

есенції: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 8,29

240399 Інший тютюн промислового виробництва та 

замінники тютюну промислового 

виробництва; "гомогенізований" або 

"відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та 

есенції: інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,86

240399 Інший тютюн промислового виробництва та 

замінники тютюну промислового 

виробництва; "гомогенізований" або 

"відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та 

есенції: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 26,60

240399 Інший тютюн промислового виробництва та 

замінники тютюну промислового 

виробництва; "гомогенізований" або 

"відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та 

есенції: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,11

240399 Інший тютюн промислового виробництва та 

замінники тютюну промислового 

виробництва; "гомогенізований" або 

"відновлений" тютюн; тютюнові екстракти та 

есенції: інші: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,13



Средняя таможенная стоимость товаров 1-24 группы.  


